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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 

Bij 

Juwelier 

Rikkoert 

slaagt U voordelig 
voor een 
goed horloge. 

_,,Jn 't ~ilberbups" 
R I K KO E R T Juwel iersbedrijven B.V .. 
Haven 1 en 5 Schoonho ven - Tel. 01823 2651 
Postbus 35, 2870 AA 

EETCAFÉ 

:J'ó/lien 

op de flets 
zie Je nog vlinders 

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 
Tol 10 Schoonhoven Telefoon 01823-5200 



BESTUUR 

-

Voorzitter : Hin Veelenturf 
Haven 68 

, · Tel: 01823 - 6008 

Secretaris : Judith Rozendaal Jonk 
Ambachtstraat 12 
Tel: 01823 - 4164 

Penningmeester : René van Rijk 
Lange Weistraat 52 
Tel: 01823 - 2310 

Wedstrijdsecr. : Rob Voorsluijs 
Wal 16 
Tel: 01823 - 5801 

Trainingen : Michaël Martina 
Vlisterweg 19b 
Tel: 01823 - 5871 

Jeugd : Acronius van de Zweep 
Linaeushof 1 
Tel : 01823 - 3803 

Materiaal : Otto Ooms 
Korte Dijk 17 
Tel: 01823 - 5879 

" 
~kettdressen 
en vonnumtners 



OP DE VOORPAGINA 



maak van je sportdag gá6n 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 

tàch niet nodig hebt. Voorkoming 
van misdrijven. 

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

VOORKOMING 
MISDRUVEN 

Een ZHk van de politie.,, u. 

Theaterbespreekbureau 
Bij de V.V.V. in "de Turfkelder" Stadhuisstraat 1, bestaat de mogelijkheid om 
plaatsen te besp reken bij ± 75 theaters door het gehe le 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 vri jdag 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 vouche r 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 

Huub Oostendorp 
Albrecht Beyl,nggracht 44 
2877 se Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2566 

RESTAURANT 

Il TINO" 
Haven 14-16 - Schoonhoven 

Telefoon 01823- 2618 

* Voor een 

GEZELLIG DINER, RECEPTIE 

OF FEEST AVOND, 

al of niet in samenwerking met 

Kegelbaan "De Eng,/" 
Komt U natuurlijk ook 

naar "TINO" 



ALS.UM 
:EENMMLHEB'I: 
GEZIEN WILT lf , ~ 

GEEN MAAND:~~ 
leden. ZONDER\ 

llamens de redactie een spoedig 1986 !l 
De redactie,en dat is een geheel nieuwe uit vier 
mensen bestaande groep ,wil het dit jaar eens an
ders aanpakken. Dat betekent dat er iedere Maand 
een clubblad verschijnt. het een en ander zàl 
daarom wel veranderen. Niets te verwijten aan de 
vorige redactie,dat zeker niet,want m.i. heeft 
Otto er in z'n eentje nog t optimale uitgehaald. 
Desalniettemin zullen we het deze keer anders 
aanpakken. 
Wat kunnen jullie verwachten? Die vraag verwacht
te ik alo 
Er ·... komen een a.anta.l vaste rubrieken. Daarnaast 
is er ruimte voor inzendingen. 
Zomers zullen er wedstrijdverslagen in moeten ko
men,die door jullie zelf geschreven moeten wor
deno Voor elk wedstrijdverslag zijn punten verkrijg
baar.Voor elk niet-wedstrijdverslag worden pun
ten in mindering gebracht. Geldend voor dat 
team. Deze l~et zal maandelijks in deze krant 
te lezen zijn. 
Welke rubrieken er zullen komen is afha.nkelfjk 
van allerlei factoreno In dit nummer ziet u er 
al een aantal. ~ent u het ergens niet mee eens 
stuur dan eens wat reacties op. Dat wordt dan 
de rubriek ~brieven van lezers" Heel eenvoudig. 
Bier laat ik 't bij. ~t Zal allemaal wel duidelij
ker worden naarmate de krant een paar keer is ver
schenen$H opende op jullie medewerking zullen wij 
er alles aan doen er een zo gezllig krantje van 
te maken. 

De Redactie 



Van de voorzitter 
Voor jullie ligt het eerste resultaat van de commissie 

Public Relations, die ook het clubblad verzorgt . 

We zijn blij, dat Iliartha, Janneke, Marc en Acronius 

deze zware taak van Otto hebben overgenomen . 

Als dit clubblad uit is, zijn we nu al weer op weg 

naar het aankomend seizoen. 

Een seizoen waarin we met meer teams zullen deelnemen 

aan de competitie dan de afgelopen jaren. De verwach

tingen zullen i~eer hooggespannen zijn. Om aan deze ver

wachtingen te kunnen voldoen is het noodzakelijk goed 

voorbereid op het veld te verschijnen. En die goede 

voorbereiding kan alleen verkregen i-JOrden tijdens de 

trainingen. Ik geloof dat het bij , de Dames trainingen 

goed loopt , maar bij de Heren trainingen kan de opkomst 

m.i. veel beter . 

Doe er wat aan, laat je trainers en vereniging niet in 

de kou staan en verschijn op de trainingen. 

Door deel name van adspiranten en pupillen aan de com

petitie zal het noodzakelijk zijn, dat vJe v1at meer tij d• 

ruimte op het zwembad krijgen . Onderhandelingen met de 

gemeente hierover zijn in volle gang. 

Dat de vereniging niet door het best uur maar door dele 

den gemaakt wordt is denk ik voor i ede re en duidelijk, 

maarhet is daardoor juist zo belangrijk om te weten, wat 

er in de vereniging leeft. Jliocht er kritiek of idëen 

betreffende de vereniging zijn , schroom dan niet dat 

kenbaar te maken aan één van de commissi e of bestuurs-



leden. 

Want dan kan er gezamelijk over gepraat en iets mee ge

daan worden. 

Tot slot wil ik iedereen e.en succesvol honkbaljaar toe

wensen. 

Tot ziens in de zaal of op het sport

velda 

&ntll.·NUW\·~~! 



In het mini-intervieuw wordt iedere maand iemand 
ondervraagd. 

Omdat wij het begin moesten maken hebben we ge
kozen voor Otto. De reden zal voor de meesten wel 
duidelijk zijn. Hij heeft na een flinke tijd het 
clubblad te hebben gemaakt, de zorg aan ons over
gedragen . Vandaar dat wij vonden dat hij in ons 
eerste clubblad niet mocht ontbreken. 
Vanaf nu moet degene die geintervieuwd wordt be 
palen wie de volgende week de klos is en als het 
even kan ook nog met een leuke of goede reden. 



Slachtoffer:Otto Ooms. 

Hallo Otto heb je even tijd? Ik wil je namelijk 
intervieuwen • 

. 0 t t o : '-' a t u u r 1 i j k k o m b i n n e n , i k b e n z e e r v e re e r d • 

I.Hij zit aan tafel te schilde~en. 
,wat maak je? 
;otto: nit is ~ilior mijn werk,ik heb eigenlijk twee 
l weken vrij maar ze hadden het zo druk dat 
' ik maar wat mee naar huis heb genomen. Het zijn 
/schaaltje~ in de vorm van twee vissen en die 
moeten ingeschildert worden met delfts blauwe 
verf. Ik ben nu bezig met nummer 37. 
Laten we even bij het begin beginnen. 
Waar ben je geboren? 

1Dtto: In streefkerk ben ik geboren en met 3 mnd. 
naar Schoonhoven en aldaar getogen. 

jWanneer ben je geboren? 
l D t to: r0 o et dat echt? r,' o u vooruit : 2 8 September ' 5 3 
jVertel even in het kort wat je tot nu toe hebt 
jgedaan wat opleidingen en werk betrefd. 
Otto: Na de lagere school ben ik naar de L . T . S 

gegaan om zilversmeden te doen. Ik heb 
•daar nooit werk in gezocht,zag het toch niet zo 
zitten.Ik heb die opleiding qedaan omdat ik niet 

izo goed wist wat ik wilde. 
Na de L.T.S ben ik in een bedrijf in Rotterdam 
gaan werken als leerling etaleur.Eerst heb ik 
voor kledingzaken de etalages verzorgd,later voor 
lsporthu is cent rum. 
;Na 7 ja2r hield ik het rlaar voor gezien~en heb 
;ik drie maamJ913, door Europa gezwo!'ven . r~a die drie 
i :maanden was het qeld op en ben ik in de melkfab - ·, 
j riek gaan werke~ om weer wat reserves te kweken. 
!Inmiddels was ik ook op mezelf gaan wonen. 
~a de melkfabriek was het Doolhof aan de beurt, 
een cafe waar onder andere veel vakscholieren 
kwamen. Nu is dat de Steeg. Vervolgens de bouw in 
en T½ jaar W.A.D door m1 n arm. In die tijd heb ik 
ook nog een knieblesst:Jre gehad. ''u werk ik als 
beginnend 0 lateelschilder zoals je ziet. 



Hoe ben je bij rets terecht ge komen? 
.
1
' Otto: Ongeveer 2 maanden na de oprichting ben ik 

bij de club gekomen. Ik had ~ewoon intresse 
!voor het honkbal.Ze hebben eerst een de mon s tatie 
1 wedstrijd gehouden en zo kwamen er al snel leden. 
: Dat was in de zomer ven '83. In februari '84 ben 
: ik samen met Rene in het bestuur 8 ekomen. 
l noardat ik in de ziektewet zat ha; ik aardig wat 

tijd en heb ik het clubblad op me geno men. 
En natuurlijk allerlei hand en soan diensten 
voor de vereniging: materiaalbeheer, scheids
rechteren,veld uitzetten materiaalkist bouwen enz. 
1'og even over het clubblad hoe ging dat? 
Otto: moeizaam vaak maar dat kwam door gebrek aan 

. co~y. Er werd absoluut niet geschreven. Als 
, je weer een oproep had gedaan kwam er een week wat 
/ binnen en dan was iedereen het weer vergeten. Of 
: de mensen schreven wel maar niet genoeg zodat het , 

clubblad lang op zich liet wachten en de stukjes ' 
verouderd waren. '.Jan !<an je ze natuurlijk niet 
meer plaatsen dat heeft geen zin. Em om in je 
eentje een heel blad vol te krijgen dat valt niét 

' mee dat kan ik je verzekeren. 
Het is te hopen dat jullie het voor elkaar krijgen ' 
om meer stukjes binnen te krijgen want dat is echt 
noodzakeli i k voor een leuk en goed clubblad. 

1Laatste vraag Otto en die kan iedereen voortaan 
verwachten: Wie wordt het nieuwe slachtoffer èn 
waarom? 
Otto: ( eerlijkheidshalve: na een oaar dagen be

denktijd) Da t wordt Hans Spruit,speler bij 
heren II en zeer.entousiast medewerker bij de 
Peanuts. nààrom. 

ISucses ~et het clubblad ,ik ben zeer benieuwd 
jhoe het gaat worden. 

1 
Wij ook hoor Otto,bedaA~t voor dit intervieuw. 
En Hans hou je =uast- en ~erSitj je~mentaal voor 
want ik kom eraan. 



ZONNEBANK 
met HEMEL 

MET GEZICHTSBRUINER 

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

BELVÉDÈRE 
LEKDIJK 2 - 8 

TEL. 01823- 2377 - 2723 

Alleen volgens afspraak 

RESTAURANT 

BELVÉDÈRE 

•·.··· 9t 

,( .. __ lf\? 
! . ,,, ' ~·· 

'-· . ..:-
•· _r 

ï 
1 

1 

1 Schoonheidssalon 
l "Ria Weeber" 
1 

1 

1 

1 

Arc himedesstraat 9 
Tel.: 01823-3735 

D.G.S. 

labobank 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

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



Amro Bank: 
goed voor 
uw financiële 
conditie. 

~amro bank 
Kantoo r: 
Schoonho ven 

:.;_· \;, .:. . .:}_ ·' ;-. -· :·' - ~ ,_:· _-: 
t~ -.'"'· . ,.-r--- ~-

STOFFEN - BREIGARENS 
HANDWERKEN 

FOURNITUREN - NAAIMACHINES 

HET HOEKJE 
LOPIK ERSTRAAT 35 - 2871 BT SCHOONHOVEN 

TELEFOON 01823 -5 018 

VOLVO "' 

1 cATsauRG 5 :~~gg~~~~~N r IDEALER ~----- -- ----- -

Bergam bachte rstraat 5 
2871 JB Schoo nhoven 

MITS U 81 S H I / 

KOE ST RAAT 130 - TEL . 01823 -2380 - SCHOONHOVEN 



De rubriek die nu volgt heet : 
Glaasje prik behanger? 

D e b e d o e 1 i n g i s d_ a t d i t s t u k j e ma a n d e l i j k s t e r u g -
keert met een persoon o f met personen die om wat 
voor reden dan ook zo snel mogelijk achter het be 
hang moeten verdwijnen of juist niet. Want bij
voorbeeld iemand die veel pech heeft gehad plakken 
we natuurlijk nlet achter het behang dat zou 
de ellende alleen maar groter maken. 
Nou kunnen wl) wel ied2re maand iets verzinnen 
maar het zou natuurlijk veel leuker zijn als 
jullie met suggesties zouden komen. 
Je kunt ze inleveren bij de copyadèessen onder 
vermelding van' gl2asje prik behan □ er ' 
Schrijf er wel even bij of diegene achter of niet 
achter het behang dient te worden gewe~kt en 
waarom.~aak er iets leuks van. 



GLAASJE PRIK BEHA~CER? 

r"1 o u dat s l a i k n i e t a f ••....• 
ra rt ha, 'a re ,Acronius en Ja nneke 

Waar zijn j ullie mee be zi g als ik vra~en ma o? 
, Ts1a dat vragen wij ons inmiddels ook af . 
We zijn aan het vergad e ren om een nieuw clu bbl ad 
op poten te zetten. 1at k lusje is ons in de 
schoenen geschoven onder een werkelijk prachtige 

naam PLJeLIC RELATTONS • . Da t klinkt als een klok 
vanzelf en daardoor waren we e ven ontoere kenings 
vatbaar en he bb en we ons ervoor opgegeven. Toen 
l<rystle dat in Dynasty •een tijdje deed leek het 
a piece of cake. Zouden die series dan toch n iet 
op d e werkelijkh e id gebasee rd zijn? Want onder -
tussen zitten wij met de gebakken peren en tevens 
met de handen in het haar. 1 

Ach gosh wat is dat een zielig stelletje bij el
kaar ,dle plak ik achter het behang ••••• 



BOUWMARKT 
SCHOONHOVEN 

uw doe-het-zelf centrum 
Koestraat 102, Schoonhoven 
Telefoon 0 1823-5050 

ooms administraties 

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

administraties, belastingen, loonadministra t ies 



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 



Het reisverslE✓-7. 

])e geruc11-0en cincer: al ee;n tijd de ronde . Lr zou in 
Hellevoetsluis een clubhuis te halen zijr •• 
J a ••• halen , het d.ing mocht zo meegenomen worden" lJu 
was cli t niet de enige mogelijk..1-ieid om aan een culb 
huis te komen , ma&.r gezien de financïéle posti tie va...11 
de vereniging was dit wel de beste mogelijl:"-1-:.ej._d.& Ha 1 

lang beraad op hoog niveau werd da.."l ook besloteî-i dit 
"prachtstuktr te gaan halen. 
Je snapt wel dat toen de problemen pas echt begonnen. 
Het lijkt wel aardig om een twac.lf meter la.'1ge , twee - · 
metervijftige brede en driemetertachtig hoge bouwkeet 
te gaen halen, ma::.r in de pral:tijk kor:it dat neer op 
een hoop kosten of een hoop "kunst en vliegwerk" .. Tij 
dens de voorbereidingen werd voor het laatste besloten 
In het begin waren er liefhebbers te over om deze , 
voor de vereniging, historische daad luister bij te 
zetten , maar naar mate het plan zijn voltooing naderde 
vielen er steeds meer mensen af. Kennelijk was r.ien 
toch niet opgewassen tegen de barTe tocht. 
I-ïet eerste pla.11, de keet te gaan halen met een la.11d
bouwtrel:'",.ker moest al snel van de baan, omdat de poli.:;.· 
tie hiertegen bezwaar zou gaan maken. Dit was een zwa-,, 
re tegenslag. Er moest snel e •,m a.Ddere oplossing ge
vonden worden voordat de invallende sneeuwval de hele 
tocht onmogelijk zou maken. liankzij het '' organisatie
talent" va..'1 Jan Leenslag ( 2e heren team ) stelde 
Cor Teem-,en uit Bergambacht een vierwiel aa.'1r!edreven 
terreinauto beschikbaar voor de tocht . ( ver;eld 
moet worden dat daar niets voor betaald hoefde te wor 
den , bedankt dus nog l ! ) • Verder had Jan geregeld dat 
een verzekeringsmaatschappij ( AEGOH ) garant zou 
staan voor de benzinekosten. 
Zder~-,ag 14 december 1985, de grote dag . ' s-morgens 
c..l vroeg ci t de veren om de laatste zaken te re,;elen 
en toen weg met de uiteindelijk overgebleven cieelne-



Die vier overblijvers waren: 
Jan Leens lag ( chauffeur ) 
Rob Voorsluis ( kaartlezer ) 

? 

Ronald van der 1,:eer ( reisverslag en foto 1 s ) 
Ein Veele!1.tc:rf ( vocrzi tter en manusje va..11 al1es ) 

De reis zelf. 
riet eerste stuk was niet zo'n probleem, alhoewel we 
toch wel een s verkeerd reden, raao.r <lat oocht de pret 
niet druld.::en. Om on geveer drie uur in de micld.ag ,·ia.ren 
we in Hellevoetsluis bij één ' of andere voetbalvereni
ging waar wij op het terrein een iet wat verzakte, 
aan achterstallig onderhoud toezijnde 1 over het ge

heel groenachtige, reusachtige bouwkeet aantroffen" 
Alleen deze aanblik de~d somrr:ige va..'1. ons de moed in 
de schoenen zi:n.ken. Toen was het duidelijk waarom I-iin 
eigenlijk meegegaan was. Dankzij zijn bezielende lei 
ding en bemoedigende opmerkin ge n ging de zon weer esn 
beetje schijnen. De keet werd aangekoppeld en vervol-
gens werd ons toekomstige cluh~uis ttlt de bagger ge
trokken. 
Eenmaal achter de auto bleek wat e ,2n balcbe"si; 1.,1e eir;-e:rè 
lijk op ons nek ( figut:.rlijk ? ) had.den gehaald 
had.3.en. Alleen het rij den al was een oelevenis op zich 
als we Jan mogen geloven. Let een rood hoofd en zweet 
in zijn handen reed hij de sleep van het terrein, waar 
bi j lichtmasten en auto's maar net ( of net niet ) wer
den ontweken. Omdat het al aardig sc:1emer i g aan het wor 
den was, werd aa..'1. de achterzijde vai.:. de keet verlich.;. 
ting gehangen zodat er toch nog iets ( wettelijk ) va...'1 
klopte. 
net plan om al1ernaal ?-,·iegen te volgen li e ten we al 
g auw varer.. orulat da t r..iet mo;:;e lij l: ge-.-:ecst zou zijn, 
dus ging C:.e ..ieg te rug over grote, provinciale ,·Jegene 



Al snel i1erd het dui d eli.f: d a t er e :n per::"ei:te route 
was -ui tge: :ozen. :Terge::-is deden zich echte problemen voor 
of het moet dat tun.nel tje zijn wa2.r we maar net onder
door konden , of die ene bocht op clat dij~je ,·Jaar de 
plaztselijke bev c H:ir..g de stro. 2.t opliep om ons toe te 
juichen(?). I:a ;:èr verder ... o niets aar: cle :1a..':.do 
Op kr"J.i sp1..;..'1.ten zorf::d.en IIin er.. Ronald dat de rest v,::-.in 
het verkeer werd. stilgezet zodat Ja..YJ. maJ.rJ.:elijJ:: de bocht 
kon nemeno Llles lien '!esmeerd totdat het echt dorfr:er 
werde Verder rijden ;;a; toen gevaarlijko Het toen ied2r 
een vond dat we moeste!l stoppen , doemde er in de ~· 
"wereldstad" :.îij soord een ;eschikte "campin ,311 op" Da&T 
werd d8 keet neergezet" De r:::lizigers zakten vervolgens 
af ( of door) in het plaatselijke caf~. 
Besloten werd om hier de nacht door te brengen. Net een 
blik op de landkaart werd toen ook maar gelijk besloten 
om de rest van de route te gaa':. verkennen opdat moge..:.. 
l i jke obst2l ~elc tijdi,:s omzeild ko.~_rle:;. ,-JordeYJ.. :iet enige 
probleempje was een still::. snelweg bij AloL:i.sse:cd.a.rn, maar 
als ,;-Jij daar 's-morgens vroeg overhe :.m zouden gaan dan 
was de kans groot dat de gendarmerie nog sliep . Na de 
route verker..::üng werd er gegeten en gebiljart, i·Jao.rbij 
en i ge schad.2 ontstond tot grote er,genis van de bilj 3.I't
terreir1kr.1.ecl1t. :-;2.. deze ·vermoeiend e , sporti~3ve te~igb.·2id 
':Jerd e sn a2..."l.tal :10reca;ele 6enhe:len in de o::1geving be
zocht om veTvol;::ens rond 01.CC u1..:r te g2 .M slapen. 
Ilae.rbij vond Hin het van groot be l ang dat hij, als voor 
zitter, in de ke:t zou ga:::n slapen" Jan -,ül d e zijr.. voer 
zitter niet in de Kou ( l etterlijk l) laten li Gsen en 
ging □et hem mee. ltob en ltonald gaven ûe voor~ceur a&n 
de wat warmeTe maar zeker dro gere auto. 
17 a een lcort nac:1tje .... 1ercl de tocht om zes ll~U' 1 s ::1cr5ens 
l1e:!:"Jat. Op î1et laé...-i..tste stu2: deden zi0l1 l1cle; :~ac..l ge -_.;;!'l 
probler7.en vuor. ~e:1 ti:•:~e oi.rerr.ioedig, r ~.;d.eti 1-vij zelfs 
langs liet poli tiebUJ. .. :.;a1J_ ir.. Fapendrecht, 



Al met cl ston clen we om acht uc:..r bij ;.iet veer en om 
half ne.;en 1-1as ons 0 nieuwe" clubhuis op cle pla~ts VéUl. 

bester;,nüng. riet was inmi::::.C.els tijd voor een ontbijt, 
wa..11t t-:ij haclc: .. en ons ontbijt d.e vori g e d"',S al na een 
uur ge:ie...;l achte r cle kiezen. l; a e sn ui t.c:eèreid ont-

, bijt wericn e r wat enthousiaste, meeleve!1de leden ge-
/ beld, WaëJ'van wij gehoord hacL en dat zij onze aariJ~omst 
; feestelijk wilden begeleideno I:r was echter ~én pro-
/ bleem. o o. onze . aankor;ist werd pas rond vier ur:.r 's-rr:id-
i dags gepland. Iiesonclar.J:s wisten Gi ta, Paricia en Jëmneke • 

onze aa.,1komst toch nog een feestelijk tintje te geven" 
i Ket span ( behang ) d.óeken en bloemen werden wij inge
j haal.do Na een ererondje over de parke 2r ~.la ats werd het 
'. clubhuis geopend voor een bezichtiGing, waabl.J de man
' den van de aanwezigen van verbazing, verwondering of 
! afgrijzen ( we zullen het nooit weten ) 7 open vie len • 

• We hebben nu dus een clubhuis waar verschrikl:elijk ved 
; aan vertimmerd moet worden. :iij hopen dat I als er een 
. plekje gevonden wordt om he t clubhuis te plaatsen, er 
'leden va..'1 de vereniging zijn die willen helpen :.iet ti m
; meren, schuren, schilderen en schoonmal~eno 
1 
1 

; p .s. ·,;e hebben zelfs in de krant gestaan met deze toc ht. 
De foto's worden ter beschikking gesteld van de 
vereniging ( als ze klaar zijn ) • 

i 
' 

füjo 

l,iet denk aa.'1: 
Cor Tecuwer.; voor het uitlenen ven zijn auto 
.AEGO!J; voor het sponseren VéJ.11 de tocht 
( de clubkas; voor de overige 1-:osten - iine rs, cl~a..,1k, ed 
Schoonhovense Cou..rar. t; voor het plaüt ser. van een stul;:j e 
Gi ta, Patricia en Janneke; voor de bloer::edrnlde 
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DE VOORZllTER 

Onze derde jaarvergadering staat voor de deur. 
Weer hebben we een bewogeh jaar achter de rug. 
Met zowel positieve als negatieve ervaringen. 
Het bestuursgedeelte van onze vereniging deelt 
hier natuurlrjk ook in. Al in het begin van het 
afgelopen jaar werd duidelrjk dat het sportveld 
in "WEST II" voor ons een illusie zou blijven. 
De gemeente bleef volhouden aan het open karakter 
van dit sportgebied. Daar tegenover staat dat 
we wel ingepland zrjn in het nog te realiseren 
sportcomplex in "OOST". Jammer is dat wij hierop 
ongeveer 5 jaar zullen moeten wachten. Tot die 
trjd zullen we ons moeten behelpen met ons 
huidige sportveld op het zwembad. 
Tussentrjds is Dick Weeber afgetreden als 
bestuurslid. Hrj kon zich niet verenigen met het 
gevoerde beleid en is daarom opgestapt. Vanaf 
deze plaats wil ik Dick bedanken voor zrjn inzet 
voor de vereniging. 
Om de werkzaamheden binnen onze vereniging op 
wat meer schouders te laten rusten hebben we 
een beroep op jullie gedaan zitting te nemen 
in een van de vier nieuwe commissies. Trjdens 
de Buitengewone ledenvergadering van 30 okto
ber j.l. bleken voldoende leden hiervoor inte
resse te hebben. Prima!!!!! 
Door het niet verkiesbaar stellen van ~ erschei
dene bestuursleden en een andere opzet binnen 
het bestuur, komen er voor het volgend jaar 
bestuursplaatsen vrrj. Ook hier werden voldoende 
geinteresseerden voor gevonden. Zo blrjkt dat 
de bereidheid van jullie om zich in te zetten 
voor de vereniging zeer groot is. 
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In het aankomend jaar zullen we vooral onze 
aandacht richten op de verruiming van de 
wedstrtjd en trainingsttjden op het zwembad. 
Zeker als het ledental toeneemt en er meer 
teams competitie gaan spelen, (denk aan 
onze adspiranten en pupillen) zullen we 
ieder extra uur hard nodig hebben. 
Om het sociale leven binnen onze vereniging 
wat meer leven in te blazen en om onze 
gasten wat beter te kunnen ontvangen, be-
staat er misschien de mogeltjkheid een "Kan
tine" te plaatsen. Onderhandelingen met de 
gemeente hiervoor ztjn in volle gang. De 
kantine is reeds aanwezig, althans het casco. 
Wat betreft de wedstrtjden, trainingen, finan
cien en andere aktiviteiten binnen de vereni
ging verwijs ik naar de jaarverslagen van 
respectieveltjk de wedstrtjdsecretaris, penning
meester en de secretaris verderop in dit 
blaadje. Rest mij nog iedereen die zich het 
afgelopen jaar voor de vereniging heeft ingezet 
harteltjk te bedanken en we hopen dat we dit 
jaar weer een beroep op jullie kunnen doen. 
Een vereniging wordt niet gemaakt door trainers 
of bestuursleden of commissies, nee, een vere
niging wordt gemaakt door het enthousiasme 
en inzet van de leden. 
Laten we er dit jaar een goed jaar van maken. 

Hin. 

1: 
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secretaris 

JAAR OVERZICHT 1985 WEDSTRIJDSECRETARIAAT. 

Het seizoen 1985, ons tweede competitie seizoen, 
kan achteraf als geslaagd beschouwd worden. 
Het kampioenschap en de daar0p volgende pro
motie van Dames II o.l.v. Hin en René zal 
als eerste mtjlpaal de Mets geschiedenisboeken 
ingaan. Een prachtig resultaat bereikt o.a. 
door prima inzet van coaches en speelsters en 
een goede teamgeest die daaruit voortvloeide. 
De Dames van het eerste team zullen ondanks 
een derde plaats toch unaniem van mening ztjn 
dat er meer in had kunnen zitten. Eén van de 
oorzaken was mtjns inziens onvoldoende voor
bereiding, (géén enkele oefenwedstrijd met 

het gehele team) en verder een te smalle 
basis van pitchers en catchers. Hopeltjk 
is die basis in '86 breder; we werken er 
in ieder geval hard aan. Daarnaast wil ik 
b:ij deze alle dames van Mets complimenteren 
met hun inzet (trainings opkomst) en betrok
kenheid bij de vereniging. Dit had tot gevolg 
dat in de loop van het seizoen de sfeer in 
beide teams aanzienlijk verbeterd was. Wat 
het honkbal betreft denk ik dat dit seizoen 
als minder prettig ervaren is. Allereerst 
moesten wij al na enkele gespeelde wedstrtjden 
ons Junioren jongens team uit de competitie 
halen vanwege de geringe motivatie van zowel 
de jongens als hun ouders (uitzonderingen 
uiteraard daargelaten). 
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Dit is erg jammer, zeker in het kader van 
de toekomst van onze vereniging. 
Wat de herenteams betreft kunnen we stellen 
dat de trainingsopkomst minimaal is geweest, 
maar dat de resultaten achteraf redeltjk 
te noemen waren. Heren I was jammer genoeg 
ingedeeld in dezelfde poule als St. Lodewijk 
II waardoor promotiekansen al in een zeer 
vroeg stadium van de competitie afgeschreven 
konden worden. Dit heeft behoorlijk dell)oti ve
rend gewerkt, waardoor er zelfs competitie
wedstrijden zijn gespeeld met maar 3 eerste 
team spelers aangevuld met ..... ? •••••••• 
(insiders kunnen dit zelf wel invullen)_ 
Schande! Op zo'n moment vraag je je af 
hoe sommige mensen tegenover hun sport 
staan, een sport die ze notabene zelf geko
zen hebben. Van Heren II kunne we zeggen dat 
het een leerzaam jaar is geweest. Een aantal 
mensen hebben op een vrtj ontspannen manier 
zichzelf kunnen ontplooien in een team 
waar de druk van constant presteren niet 
zo duideltjk naar voren kwam. Toch ook hier 
een negatief geluid, namelijk een slechte 
opkomst btj trainingen en wedstrijden. 
Hopeltjk gaat het het volgend seizoen beter 
met onze honkbalafdeling. 
Wat de peanuts betreft is er op competitie 
niveau uiteraard weinig te melden, maar 
ten aanzien van de gespeelde toernooien 
kan gezegd worden dat ze als bijzonder 
prettig ervaren zijn door iedereen. T.a.v. 
volgend jaar kan ik nu melden dat het in 
de bedoeling ligt om een jongens en een 
meisjes adspiranten team voor de competitie 
in te schrtjven. Terugktjkend naar het sei
zoen 1985 volgen hier enkele ctjfers. 
Oefenwedstrijden: Gepland 24 wedstrijden 

1 toernooi 
Afgelast 13 wedstr~jden 

1 toernooi 
Btjzonder slecht voorseizoen. 

1, 

1, 

Il 
Il 



Competitie 1~85. 

Een goed begin; in de maanden mei, juni 
en juli werden er in totaal maar 2 wed
strtjden afgelast, waardoor de respectie
veltjke competities tot aan de zomerstop 
vrtjwel volledig afgewerkt waren. 
De maand augustus daarentegen bezorgde 
ons weer de nodige problemen. Van de 
22 geplande wedstrijden moesten er 10 
vanwege afgelastingen verzet worden, 
plus 3 wedstrijden waarbij de tegenstander 
niet op kwam dagen. Vanaf deze plaats 
wil ik de vereniging toch even compli
menteren voor het feit dat wij op geen 
enkele wedstrtjd verstek hebben laten gaan. 
Dit laatste hangt nauw samen met boetes 
die door de bond opgelegd worden; voor niet 
verschtjnen op wedstrtjden maar ook voor 
fouttief of onvolledig invullen van 
wedstrtjdformulieren en niet ttjdig doorge
ven van wedstrtjduitslagen. Het is jammer 
dat wij ons jongensteam uit de competitie 
hebben moeten halen(boete f 75,-) anders 
waren wtj de minst beboete vereniging 
van het rayon Zuid-West Nederland geweest. 
Nu ztjn wij op de derde plaats geeindigd. 
V.o1gend jaar beter! 

Wat volgend jaar betreft denk ik dat er 
dankztj een aantal veranderingen een aan
tal aspecten van het verenigingsleven 
soepeler zullen verlopen. Door het op
richten van enkele commissies moeten die 
verbeteringen bereikt worden. Ten aan
zien van het wedstrtjdsecretariaat wordt ik 
in het komend seizoen btjgestaan door 
Henna Tjoe A On en Birgitta Lutterman. 



De voorlopige taakverdeling is dat Gitta 
de Junioren en Peanuts zal gaan doen, 
Henna het Softbal en ikzelf het Honkbal. 
De eerste taak voor de commissie zit 
er al weer op, nameltjk het vaststellen 
van de oefenwedstrtjden . Hieronder volgen 
de oefenwedstrtjden gerangschikt naar datum . 
In het eerstvolgende nieuwe clubblad 
zullen de wedstrtjden uitgesplitst per 
team gepubliceerd worden . 

Maart 

Zaterdag 1 5 maart CAZ Heren 3 - Mets H 
12.00 uur Zwijndrecht 

Zondag 16 maart CAZ Dames 2 - Mets D 
10 . 00 uur Zwijndrecht . 

~ Zaterdag 22 maart CAZ Adsp . jongens -
Mets " " 
10 . 00 uur Zwijndrecht . 

" " " Feyenoord Adsp .meisjes-
Mets adsp . meisjes 
14 . 00 uur Rotterdam . 

" " " Gophers H 3 - Mets H 2 
15 . 00 uur Maassluis. 

" " " Braves D 2 - Mets D 2 
17 . 00 uur Gouda . 

Zondag 23 maart Braves H- 2 - Mets H 1 
10 . 00 uur Gouda . 

Zaterdag 29 maart INTERN MIXED SOFTBAL 
TOERNOOI. 
Junioren 10.00 uur S'hoven 
Senioren 12 . 00 uur " 

Maandag 31 maart Toernooi Holy- Mets D 2 
10 . 00 uur Vlaardingen . 



April 

Woensdag 2 april Mets D 1 - Nado V 1 
19. 00 uur Schoonhoven. 

Zat. dag 5 april Hawks Adsp.M-Mets A M 
14.00 uur Dordrecht. 

" " " Mets H 1 - Thunderb. 2 
16.00 uur Schoonhoven. 

Zondag 6 april Gophers H 2 - Mets H 1 
10.00 uur Maassluis. 

" " " Mets H 2 - Blue Stars 
16.00 uur Schoonhoven. 

Maandag 7 april Mets D 1 - Blue birds 2 
19.00 uur Schoonhoven. 

1 
Woensdag 9 april Mets D 2 - CAZ 2/3 

19.00 uur Schoonhoven. 

Zaterdag 12 april ADSPIRANTEN TOERNOOI 
meisjes Mets, Ado, Euro 
jongens Mets,CAZ,Unitas 
10.00 uur Schoonhoven. 

Zondag 13 april SOFTBAL TOERNOOI 
Mets 1 ,2/ Fey 2/3 
Braves 2, Nado V 
10.00 uur Schoonhoven. 

" " " HONKBAL TOERNOOI 
Mets 1/2, Fey 4, CAZ 4 

! 
14.00 uur Schoonhoven. 

Woensdag 16 april Mets D 1 - Unitas 1 veld 
19.00 uur Schoonhoven 

l 

l " " " MPts D 2 - Uni tas 2 veld 2 

1 
19. 00 uur Schoonhoven 
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Zaterdag 19 april ADSP. MEISJES TOERNOOI 
10.00 uur Hellevoetsluis 

" 

Zondag 

" 

" " 

" " 

Braves Adsp. J-Mets Adsp. J 
14.00 uur Gouda. 

Blue Birds 4 - Mets H 1 
1 5 . 00 Delft. 

20 april Botlek 3 - Mets H 1 

" 

10.00 uur Sptjkenisse. 

Mets H 2 - V Holy 2/3 
16 . 00 uur Schoonhoven. 

Woensdag 23 april Mets D 2 - Eurostars 2 
veld 1 

" " " 

19.00 uur Schoonhoven. 

Mets D 1 - Eurostars 3 
veld 2 

19 . 00 uur Schoonhoven. 

Ons insziens is dit oefenwedstrtjdprogramma 
volledig genoeg voor alle teams. Mochten 
desondanks de trainers het daar niet mee 
eens ztjn, dan vernemen wij dit graag . 
Zoals iedereen heeft kunnen zien ztjn er 
dit j êl,ar enkele primeurs gepland; namelijk 
2 softbalweds trijden thuis op één avond . 
Op deze avonden zullen we twee velden 
uitzetten zoals gebruikeltjk is btj toernooien. 
Een ander verschil is het feit dat Heren 1 
op 2 weekeinden Double fixtures heeft; dus 
twee wedstrtjden in één weekeind . (zoals in 
de hoofdklasse , kunnen de Heren er vast aan 
wennen) . Rest mtj nog om iedereen een sportief 
1986 toe te wensen . Vertrouwend erop dat dit 
seizoen nog beter zal verlopen als het 
seizoen 1985 . 

Rob Voorsluijs 
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Alweer een seizoen voorbtj! 
Dit is voor mtj het laatste jaarverslag dat ik voor 
de vereniging zal schrtjven. Zoals jullie waarschtjn
ltjk weten ben ik aftredend als secretaris en ik heb 
mtj niet herkiesbaar gesteld. De reden hiervvor is 
niet dat ik het niet naar mtjn zin heb in het bestuur 
maar ik heb het gewoon te druk met andere dingen en 
dan moet je gaan kiezen. 
Ook van dit jaar kunnen we weer zeggen dat het be
stuurltjk een zeer druk jaar is geweest. Inmiddels 
zijn er diverse commossies in het leven geroepen . 
die de taken van de bestuursleden moeten gaan ver
lichten. 
Er werden dit jaar weer diverse vergaderingen btj
gewoond van o.a. Sportraad, het Rayon en niet te 
vergeten raadscommissievergaderingen in verband 
met het eventueel nieuw te realiseren honk/softbal
veld. De uitwerking hiervan moet nog bltjken. We 
startten het seizoen met 103 leden waarvan er nu 
nog 83 over ztjn. Het eind van het seizoen geeft 
meestal een terugloop van leden te zien, dit wordt 
echter vaak weer goedgemaakt als we weer op het veld 
gaan trainen, dan is er weer een aanwas van leden. 
Al met al is er dit jaar weer veel gedaan. Het pea
nutgebeuren kwam_ goed van start, jullie hielpen 
de vereniging door het verkopen van kerstkaarten 
in het najaar en de verkoop van loten in het voor
jaar. Nogmaals bedankt hiervoor. Een extraatje 
voor de vereniging door dit soort dingen is nooit 
weg. Er werd weer materiaal aangeschaft, we organi
seerden op eigen veld een toernooi, we hadden 
een kampioensteam en niet te vergeten we kregen, 
dit is eigenlijk voor volgend seizoen, een "Kantine" 
tot onze beschikking enz., enz. 



Verder hebberi zich aan secretariaatz:ijde geen vermel
dingswaardige dingen afgespeeld . M:ijn werkzaamheden 
vinden nu eenmaal achter de schermen plaats. 
Vanaf deze plaats wens ik m:ijn opvolger/ster toe 
dat h:ij/z:ij dit werk met evenve~l plezier zal doen 
als ik dat heb gedaan . 

Judith Rozendaa l . 

, .__1/ 

1,.r Yde penningmeesta 
Beste l eden , 

1985 was wederom voor Mets een goed en sportief jaar. 
Ten aanzien van het financiële reilen en zeilen van 
de vereniging wordt verwezen naar onderstaand over
zicht . Om mogel:ijke misverstanden te voorkomrn, doch 
ook om een goede verantwoording te geven, zal vervol 
gens op enige punten nader worden ingegaan . 

Beginsaldo 
Amrobank 

01 . 01 . 85 

Bonds spaarbank 
Kas 
Giro 

BALANS 

f 663 , 40 
f 170 , -
f 95,47 
f1 . 720,35 

Saldo liquide middelen 01 . 01 . 85 

- /-

f 1 . 322,42 



SPECIFICATIE 

Rekening diversen: 

UITGAVEN INKOMSTEN 

Verzekering 
Rente 
Handschoen+ pak 
Loten 

f 245,--
15, 90 

Rente f 154,90 
Feesten - 344,08 

- 158,-- Huur zaal 78,50 
- 300,-- Handschoenen - 513 ,--

Diversen 14,--- -~-+ Promotie 61 ,--
Cursus 30,-.:. 

f 732,90 Diversen - 345,22 

f1526,70 

Een groot gedeelte van de opbrengsten van de 
advertentiekosten ztjn al in 1984 ontvangen en 
staan daar ook geboekt. Het is dus niet zo dat 
er over 1985 geen advertentie inkomsten ztjn 
geweest, ze ztjn gewoon erg vroeg ontvangen. 

Btj de bondskosten staat een bedrag van f 1 .231 ,76 
geboekt in 1985. Dit bedrag heeft betrekking op 
een bondsrekening van 1984. 
De bondskosten over 1984 en 1985 ztjn derhalve 
redeltjk in evenwicht over deze twee jaren. 

Verder zou ik willen vragen of de leden zich 
ttjdig willen opgeven maar ook afmelden btj het 
secretariaat. De reden daarvoor is dat de 
bond geen afmeldingen meer accepteert na 
1 juli. De bondskosten van een te laat afgemeld 
lid moeten toch doorbetaald worden. Wat voor 
de vereniging extra kosten meebrengt. 

René van Rijk 

+ 



Ontvangsten: 

Contributie en donaties 
Advertenties 
Sponsoring 
Subsidies 
Opbrengst feesten/cons. 
Opbrengst loten 
Diversen 

f 9.712,84 
180,--

- 1 .800,--
325,-~ 
435,40 

- 1.340, 10 
__ _:_7_:_3_2-".., ...::..9_0 + 

f 14.526,24 

Uitgaven: 

Materiaal 
Bondskosten 
Huur zaal/veld 
Loten 
Clubblad 
Evenementen 
Reiskosten 
Administratie/attenties 
Vergaderkosten 
Diversen 

f 2.768,44 
- 4.588,16 

1.745,50 
300,--

1. 820, 70 
1.138,25 
1.583,55 

274,70 
20,75 

1.526,70 
- - -=----'-_;___ + 

f 15.766,75 

Saldi liquide middelen 31 .12.85 

Het saldo per 01.01 .85 bedroeg 
Afname saldo 

f 

f 1 .322,42 
f 1 .240,51 -1-

f 81,91 

81 , 91 





jaarvergadering 
SCHOONHOVENSE 

HONK-EN SOFTBAL VERENIGING 

"METS" 

Woensdag 19 februari in de kantine 
van atletiekvereniging Avantri 
Aanvang , 19 . 30 uur . 

Agenda jaarvergadering 

1 Opening 
2 Notulen vorige jaarvergadering 
3 Eventuele ingekomen stukken 
4 Behandeling jaarverslagen 
5 Competitie bijdrage 
6 Kantine - Veld 
7 Verkiezing bestuur 
8 Benoeming kascontrolecommissie 
9 Toekomstbeleid 
1 0 . Rondvraag 
17. Sluiting 

Tot 16 feruari Het bestuur. 
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Notulen bijzondere algemene ledenvergadering 
30 okt ober 1985. 

1. Opening. 

Hin opent de vergadering en heet iedereen 
hartelijk welkom. 
Het doel van deze vergadering is de plan
ning voor 1986 voor zover mogelijk uiteen 
te zetten en tevens de opzet van het be
stuur duidelijker te maken. 

2. Mededelingen" 

Na punt 6 wordt een extra punt gevoegd nl. 
"eventueel nieuw veld". 

3. Wintertrainingen. 

Rob legt de trainingsschema's zoals deze 
in het clubblad staan vermeld uit. De in
deling van de teams staat hierin ook vermeld 
Bij de dames zijn de trainers hetzelfde ge
bleven, bij de heren wordt nog iemand ge
zocht want Reggy houdt op met de herentrai 
ning . Voor de junioren is een aanta l mensen 
bereid gevonden voor het verzorgen van de 
training voor deze groep. De namen staan in 
het club blad. 

4. Competitie 1986. 

De voorlopige competitie-indeling dames 
softbal (zowel 1e als 2e team) voor het 
seizoen 1986 staat in het clubblad vermeld . 
Voor het Heren I team;is nog niets bekend. 
Voor een juniorenteam is het aantal leden 
te laag maar hieraan wordt gewerkt. 



1 5. Samenstelling en opzet nieuw bestuur~ 

Aan iedereen wordt een formulier uitge
reikt met daarop de opzet van het be sillur. ' 
We zijn nog steeds op zoek naar een ma.
nier om de vereniging zo goed mogelijk te 
la ten draaien. Momenteel zijn er 7 be~ 
stuursleden die naast hun bestuursfunctie 
nog veel meer dingen doen voor de vere
niging. Op deze mani er ontstaan moeilijk
heden , er is nl. geen scheiding van be
stuur, trainers etc~ Voordelen van diverse 
commissies zijn: veel meer taakgericht 
bezig zijn, veel begrijpelijker voor de 
leden, veel meer betrokkenheid van dele-
den bij de vereniging. · 
Het bovenste deel van het formulier is 
bestemd voor diegenen die geinteressee rd 
zijn in een bestuursfuncti e. Op de voor
jaarsvergadering zal de bestuursverkie
zing plaatsvinden. Het onderste deel van 
het f ormulier is bestemd voor diegenen 
die een taak in een commissie willen ver
vullen. Van het huidige bestuur blijven 
2 leden aan nl. de voorzitter en de wed
strijdsecretaris. Deze functies kunnen 
na.tuurlijk door andere leden worden over
genomen. Vervolgens wordt een omschrij
ving van de taken van de penningmeester 
en secretaris gegeven. 
Daarn a een omschrijving en inhoudelijke 
uitleg over de commissies. De leden die 
zich opgeven voor het vervullen van een 
taak in een commissie kan rekenen op 
een snelle reactie van uit het bestuur . 

P A U Z E 



Na de pauze vraagt Hin of er i emand vr ag en 
of opmerkingen naar aanleiding van de ge
houden betogen heeft. 
De heer van Ooijen zegt dat het bestaan 
van een verenigin g afhank elijk is van 
ni euw talent. Zou het niet wijs zijn een 
speciaal iemand aan te stellen voor de 
ledenwerving. 
Antwoord: wij zijn erg beperkt met onze 
ruimte op de li gweide van het zwembad en 
moeten uitkijken voor te veel leden. Dit 
neemt echter niet weg dat we dit punt ze
ker in gedachten moeten houdenè 
Rob Vermeulen vraagt of er bij de commis
s ie P.R. vergeten is in te vullen het 
eventueel houden van s ponsoract ies. Dit 
voor het inzamelen van geld bij diverse 
bedrijven. 
Antwoord: Goed idee. In commissi e bespre
ken. 
Vraag: Kan de kantine nog binnen de hek
ken van het veld? Anw.: Vermoedel ijk niet. 
Het kantinebeheer i s een omvangrijke taak 
die zeker niet venvaarloosd mag worden. 
Zou,"• dit niet een aparte commissie moet en 
worden? Ant.: Degene die deze taak op zich 
neemt moet zelf naar mensen zoeken die 
hem/haar assisteren. 
Marc Lagrand: Is er een leeftijdsgrens 
voor commissieleden? 
Antwoord: Nee, volgens de statuten niet. 

6. Clubblad. 
- ✓ 

Op het ogenblik is het moe±lijk r egelma -
tig een clubblad te laten versch ijn en om 
de eenvoudige reden dat er niet voor copy 
wordt gezorgd. Er moet door Otto zeer 



veel geschreven en bedacht worden. Het is 
misschien beter het clubblad te veranderen 
in een 11nieuwsbrief 11

• 

De heer van Ooijen zegt dat als je er een 
nieuwsbrief van maakt er weinig kans is op 
adverteerders maar inderdaad, zoals het 
clubblad nu verschijnt is ook niet allese 
Zoveel mogelijk bij adverteerders kopen. 
Antwoord: Dit is geprobeerd maar soms kan 
het gewoon niet anders. Tot op he den zijn 
er te weinig afspraken gemaakt met de mid~ 
denstand over de aankoop van materialen 
bij hun. Dit is ook iets dat met behulp van 
een commissie in goede banen geleid moet 
gaan worden. 

7. Nieuw veld. 

Na veel brieven, gesprekken etc. tussen de 
gemeente en de Korfbalver. Argent~ de Hockey 
club i.o. en onze vereniging is toch beslo
ten het veld in West II en open karakter te 
te geven. Dit houdt in dat iedereen toegang 
tot het veld heeft. Dit heeft tot gevolg dat 
we dus voorlopig nog vastzitten in het zwem
bad. In het oostelijk deel van Schoonhoven 
zullen waarschijnlijk sportvelden worden aan
gelegd. Planningen hiervoor zijn gemaakt en 
ook onze vereniging is hierin opgenomen. Op 
het ogenblik heeft niemand een idee hoelang 
het gaat duren voor dit plan is gerealiseerd~ 
Wat ons nu rest is nogmaals gesprekken te heb 
ben met wethouder Verschoor en mensen van het 
zwembad om zod,oende te proberen meer tijd te 
krijgen op de lig\"1,eide. Jullie worden op de 
hoogte gehouden. 



8 . Rondvraag. 

de heer van Ooijen: Voor de tra i n ing van 
HerenI is men op zoek naar een traine r. 
Kent mensen u it de hoofdklasse . I n hoever
re heeft de club mogelijkhe den voor ee n 
onkostenvergoeding voor de ze he r en ? Is het 
nuttig contacten te leggen? 
Antwoord: Rob heeft contacten met een co l
lega van hem maar zal nog con t act opne men 
met de heer van Ooijen. 

de heer Spruijt: Als we straks met adspi ~ 
ranten gaan spelen, blijven er maar wei 
nig peanuts over. 
Antwoord: Hiervoor moet een act i e/campagn e 
opgezet worden. Een duidelijke taak voor 
de commissie P.R. 

Frank v.d. Heuvel: Er wordt opgemerkt dat 
er te weinig copy is voor het clubblad. 
Hem is opgevallen dat er weinig wedstrijd 
verslagen in staan. Ook een duidelijke taak 
voor de commissie. Idee: ieder teamlid om 
de beurt een wedstrijdverslag laten schrij
ven. 

Annetje Bierma: Er zijn indertijd mensen 
gevraagd voor het geven van trainingen . 
\Yaneer gaan degene die zich hebben opge 
geven hiermee beginnen? 
Antwoord: Zodra alle gegadigden bekend z ij n 
zal Reggy contact opnemen. 

Christina Duhen: Zij en ook nog andere 
trainers waren niet in kennis gesteld van 
de datum van beëindiging van de buiten 
training. 



RELA Tl EG ESC H EN KEN 

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

in Delftsblauw en -gekleurd 

met standaa rd of speciaa l te 
ontwerpen deco r 

handgeschilderd en/ of gescreened 

Laat u vrijblijvend informeren en 
bel: 01823 - 2344. 

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



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

HANDELSDRUKWERK 
FAMILIEDRUKWERK 

Uw idee maken wij ... GOED! 

Voor al uw voorkomende bloemwerk. 

Specialiteit: BRUIDSBOEKETTEN 

met gratis corsages voor het bruidspaar. 

bloemsierkunst 

,,C!ffe ${19er" 
lee stubbe 
kerkstraat 7 
schoon hoven 
01823-5712 

AUTOMOBIELBEDRIJF SCHAKEL 
off. Ford-dealer 

C. G. Roosweg4 
2871 MA Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 2967 
werkplaats 2425 



Antwoord: Dit is niet alleen een fout van 
het bestuur maar ook van de trainers zelf~ 
Zij kunnen ook wel contact zoeken met het 
bestuur. 

3rik-Jan Zorgdrager: Hoe gaat straks de in
deling van de peanut-trainers lopen? 
Antwoord: dit nu moeilijk te zeggen~ Het 
hangt af van het aantal leden. Dit moet in 
hoofdzaak in overleg gaan met Reggyo In ie
der geval is voor heel veel mensen een taak 
weggelegd. o.a. ook voor de begeleiding. 

Henna Tjoe-A-On: Krijgen de aankomende trai• 
ners nog een soort opleiding? 
Antwoord: hiermee is al een begin gemaakto 
Op 16 november is een proeftrainingsdag ge
pland. Er kan natuurlijk ook eventueel een 
cursus gevolgd worden. 

martha van Esch: heeft gevoel dat er niet 
goed gereageerd is op het voorstel van Erik 
Lugten m.b.t. pitcher-catcher training • 
.Antwoord: er wordt door het bestuur momen
teel teveel gedaan. Hierdoor waarschijnlijk 
niet verder uitgewerkt. Er is in de trai
nersvergadering echter wel over deze trai
ning gesproken en er wordt naarstig aan ge
werkt. 
Is er wat te doen aan mensen die normaal 
in een hoog team spelen en soms een l ager 
team 'helpen' .. 
Antwoord; Bin geeft uitleg over het feit 
dat de spelerskaarten zijn afgeschaft. Dit 
is door ons reeds diverse malen op een 
Rayonvergadering naar voren gebracht je 
krijgt echter geen poot aan de grond omdat 
we maar een kleine vereniging zijn. 



,... ~, 
Als op deze Rayonvergadering en een voorstel 
van een vereniging ter stemmi ng komt gaat 
de telling der stemmen a ls vol gt: het aan
tal stemmen dat een vereniging heeft is af
hanke li jk van het aantal compet itiespelen-
de teams van die vereniging. Een grote vere
niging met 15 competitiespe lend e teams heeft 
dus 15 stemmen. Zodoende is het begrijpe lijk 
dat kleine verenigingen gauw weggestemd wor
den. 

Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging 
voor de grote belangstelling de ver,gadering. 

0-0-0-0-0-0 
0-0-0-0 

o-o 
0 
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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 
Telefoo n 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-, Cru ise-, 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 

E.E:WIELERS 

~-~~ 
TEL.01823-614 7 

AAGSTRAAT 
HOONHOV 

Mooie Mode, Laag Geprijsd 

Lopikerstraat 10, Schoonhoven 
Telefoon 01823-2288 

Lopikerstraat 47 îRB'OSETTER 
Telefoon 01823- 5337 
2871 BW Schoonhoven 

OPHALEN VAN REPARATIES 
EN TERUGBRENGEN 

"GRATIS" 



~Het ee~ste deel van een boek dat ik gelezen 
heb.liet boek bestaat uit een heleboel korte 
verhalen. Leuke,absurde,niet zo leuke en 
grappige. 
In de bieb kun je het vinden onder •mroz, 
Het is de poolse schrfjver Slawomir Mrozec. 
het boek heet "de olifant• welk verhaal in 
twee delen in de clubkrut zal verschijneno 
Hier deel 1. 

De olifant 

De directeur van de dierentuin ontpopte zich als een 
man met ambities. De dieren gebruikte hij uitsluitend om 
zijn positie te verbeteren. Hij gaf zich ook geen enkele 
moeite zijn dierentuin tot een waardevol onderdeel van 
de opvoeding van de jeugd te maken. De giraf had een 
korte hals, de das bezat niet eens een eigen hol en de mar
motten waren zo lusteloos dat ze maar zelden en dan nog 
met tegenzin piepten. Deze tekortkomingen waren des te 
betreurenswaardiger omdat de dierentuin vaak door 
schoolkinderen werd bezocht. 

De collectie was verre van compleet en tot de be
langrijkste dieren die ontbraken, behoorde ook de olifant. 

Om dit gemis enigszins te compenseren, had men driedui
zend konijnen gefokt. Naarmate echter de opbouw van 
het land vorderde, werd het ene gat na het andere syste
matisch gedicht. Zo kwam tenslotte ook de olifant aan de 
beurt. Ter gelegenheid van de nationale feestdag kreeg de 
directeur bericht dat over de toewijzing van een olifant 
gunstig was beslist. Het personeel, dat veel plezier in zijn 
werk had, was hierover ten zeerste verheugd, en groot 
was dan ook de verbazing toen bekend werd dat de direc
teur een memorandum naar Warschau had gezonden 
waarin hij van het aanbod afzag en een plan voorlegde 
om op een goedkopere manier aan een olifant te komen . 

'Ik en mijn staf, schreef hij, 'beseffen dat de olifant 
een zware last is op de schouders van de Poolse mijnwer
kers en metaalarbeiders. Ter verlaging van de kosten stel 
ik voor om in plaats van de aangeboden olifant een rubber 
exe~plaar van natuurlijke grootte te vervaardigen, deze 
met lucht te vullen en achter de tralies op te stellen. 



Mits 
het schilderwerk zorgvuldig wordt uitgevoerd zal deze 
olifant, zelfs bij nauwkeurige beschouwing , niet van echt 
zijn te onderscheiden. Het is bekend dat olifanten logge 
dieren zijn die men nimmer ziet springen, rennen of op de 
grond rollen. Bij de kooi zouden we een bordje kunnen 
plaatsen met de mededeling, dat ons exemplaar bijzonder 
kalm is. Het aldus uitgespaarde geld kan worden besteed 
aan de bouw van een raketbasis of aan de restauratie van 
een bezienswaardig kerkgebouw . Er zij op gewezen dat zo
wel het idee als de uitwerking van dit project mijµ be
scheiclen bijdrage vormt aan onze gemeenschappelijke ar
beid en onze gemeenschappelijke strijd. Hoogachtend, etc.' 

Klaarblijkelijk was dit memorandum terecht geko
men bij een fantasieloze ambtenaar die, zor.der de kern 
van de zaak te onderzoeken, zijn taak op bureaucratische 
wijze verrichtte door zich enkel en alleen aan de instructie 
tot vermindering van de staatsuitgaven te houden. Hoe 
dan ook, het plan werd goedgekeurd. Nadat de directeur 
van de dierentuin de toestemming had ontvangen, bestel
de hij een reusachtig rubber omhulsel dat met lucht kon 

worden gevuld. 
Twee oppassers kregen opdracht de olifant aan 

beide zijden op te blazen . Om de zaak geheim te houden, 
moest het werk in de loop van de nacht worden uitge
voerd. De inwoners van de stad hadden al gehoord dat er 
een echte olifa,!t zou aankomen en wilden het dier zien. 
Bovendier, h"d de directeur haast omdat hij een beloning 
verwachtte zodr.1 zou blijken dat zijn idee een succes was. 

De twc-e oppassers sloten zichzelf op in een schuur 
die als werl--p;:,ats diende en begonnen met het opblazen. 
Na twee Lil ; ~ware arbeid moesten ze echter constateren 
dat de grijze rubberhuid ternauwernood van de grond 
kwam en een bultige, maar platte vorm vertoonde die 
niets van een olifant had . De nacht vorderde, de mense
lijke stemmen verstomden en alleen het geblaf van de jak
hals versto,.rde nog de stilte. Ontmoedigd onderbraken de 
oppassers •.•.·'l werlé; waarbij ze er voor zorgden dat de 
reeds ine:-!-iiazen lucht niet kon ontsnappen. H•0 l ·.-.·.uen al 
wat oudere mannen en ze hadden een dergelijk karwei 
nog nooit eerder uitgevoerd. 



OEFENWEDSTRIJDEN PER TEAM 

r0 EISJES ASPIRP!TE::: 
Zaterdag 22 maart 

Zaterdag 29 maart 

Zaterdag 5 april 

Zaterdag 1 2 april 

Zaterdag 19 april 

JONGENS ASPIRANTEN: 
Zaterdag 22 maart 

Zaterdag 29 maart 

Zaterdag 12 april 

Zaterdag 19 april 

METS DAf'ES II : 
Zaterdag 22 maart 

Zaterdag 2g ma3rt 

f;1aandag 31 maart 

IJoensda g g april 

Zond2q 1 3 april 

Feyenoord -~ ets asp . Meisjes 
14.00 Rotterdam 
('j i x e d toe r no o i 
10.00 Schoonhoven 
H2wks-Mets asp . Fleisjes 
14 . 00 Dordrecht 
Toernooi (Mets,Ado , Eurostars ) 
10.00 Schoonhoven 
To ernooi Unicorns 
10. 00 Hellevoetsluis 

c.n.z- ~ets asp . Jongens 
10.00 Zwijndrecht 
r" i x e d t o e r n o o i 
10.00 Schoonhoven 
Toernooi (Mets , C. A. Z, Unitas) 
1~ . 00 Schoonhoven 
8raves-Mets asp.Jongens 
14.00 Gouda 

B ra ·.· es I I - ~' e t s D I I 
17.00 Gouda 
!'' i x e d t o e r n o o i 
10.CJO Schoonhoven 
Toernooi ·u' LHoiy (!lq;-;: , " II; 
110' . □□ · VInarçlinCJen•'' 
Mets D II -C.A. Z. 2 , 3 
19 . 0n Schoonhoven 
Toernooi(rets D I,II,braves 2 
Fey 2,3 , ' 1acio V) 
10.00 Schoonhoven 



/lfl/lJ--------------------a: 28 ... 
METS □ ArEs II VERVOLG 
Woens dag 116 apr il 

Woensdag 23 april 

f'1ETS DAf-'TS I 
Zondag 16 maart 

Zat e rdag 29 maart 

1.i/oensdag 2 april 

r'1aandag 7 april 

Zondag 13 april 

\!loensd ag T6 april 

'JJoensdag 23 april 

rviETS HERE:-! II: 
Zaterdag 22 maart 

Zaterdag 2g maa rt 

Zon dag 

Zon dag 

Zondag 

6 april 

13 april 

20 aoril 

f·1ETS HERE" I 

. . 

Mets D II-Unitas 2 
19.00 Schoonhoven 
Mets D II-Eurostars 2 
19.00 Schoonhoven 

C.A.Z 2- ~·1ets D I 
10.00 Zwijndrecht 
f;ixed toernooi 
10.00 Schoonhoven 
f1ets D I- ~Jado V 
19.0 0 Schoonhoven 
r·;e t s D I- Blue Elirds 
19. 00 Schoonhoven 
Toernooi (zie dames 

10.00 Schoonhoven 
~:ets D I-U ni tas I 
19.ÓO Schoonhoven 
r,1ets D I-Eurostars 
19.00 Schoonhoven 

Gophers 3-Mets H II 
15.00 naassluis 
f'1 i x e d t o e r n o o i 

3 

10 .00 Schoonhoven 
Mets H II- Blue star s 
16.00 Schoonho v en 

2 

II) 

--

Toe r no o i ( r~ e t s I , I I , C • A • Z 4 
Fey.' 4) 
14.00 Schoonhoven 
r' ets 2-IJ. Holy 2-3 
16.00 Schoonh ov en 



rTTS H[:'(U ' I : 
Zater dag 1~ maart 

ï'on ,l:--ç:1 

Za t e rdag 

Zat e rd a g 

Zondag 

Zon da g 

23 maart 

29 ma2rt 

5 a oril 

6 april 

13 april 

Zaterdag 1 9 april 

Zon dag 20 april 

C • A • Z 3 - f', e t s h e r e n I 
12.00 Zwi j nrlre c ht 
~ raves 2- f'e ts H I 
1 0.00 Gouda 
'.' i xed toernooi 
10.00 scho o nhoven 
Mets H I- Thunderbirds 
1J.DO Schoonhoven 
Gophers 2-Mets H I 
16. 00 Schoonhoven 
Toernooi(Mets H I,II,Fey 4, 
C.A.Z ti) 
14.00 Schoonhoven 
6 lue Birds 4-Mets H I 
15.00 Delft 
Botlek 3 - Flets H I 
10.00 Spykenisse 



1 

. .In dit , clubb.lad o:ok:e'-:B-ens -e:e.11 .s tuk je :van het 
· se-eretariaa:ts:f:r.i:m t'--. V;an .de.ze .zij de i s me es- ; 
tal nie t s te :me·ld,an J.va t vo-or ·j ullie van be- .. · 
lang is . Deze k-eer ;.w±l :ik ec hte r even terug- · 
komen op kerstkaarte.nve.rkoopaktie . Deze ak
tie werd georganiseerd om de clubkas een 
bee t je t e spekken en is geslaagd te noemen. 
Toch is het jammer dat van de 500 bestelde 
mapjes er 165 moesten worden teruggestuurd 
naar de leverancier . Als we ze allemaal 
verkocht zouden hebben was de winst nog 
groter geweest. Volgende keer misschien 
beter. In ieder geval wil ik de leden die 
hun best gedaan hebben hier~oor bedanken , 
en ik hoop dat we bij eventule volgende ac
ties op de inzet van nóg meer leden mogen 
rekenen. 

Judith Rozendaal. 

·-- · 

f __) ...J , / .; 

:, ::, . ,,t< '1/ 
{ -- -~----·:'.'.----~-:,·~{/:._:~ / ' Ij ' 
. '"' ·:- Je'"'~~ 

~ ; ~r/-c.,/ ~;: .. 



( brillen en 
contactlenzen RiensOptiek haven 75, ] 

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 
Doelen straat 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 



nog even dit ... 
DATUf"l JAARVERGADERHJG 19 FEBRUARI 1'9.30 KANTINE 

AVMHRI 

nog even dat ... 
ALS ER MENSEN ZIJN MET RESTJES VERF IN HET BEZIT 
I NLEVEREN GRAAG. ALLES IS WELKOM VOOR HET OP
KNA □ PE N VAN ONS CLUBHUIS. 

Uniek aanbod 
voor lezers 

ALS JULLIE EEN STUKJE SCHRIJVEN •••••• • •• 
PLAATSEN WIJ HET. 



edactieJ 

MARC LAGRAND 
ROBERT KOCHLAAN 1T 
SCHOONHOVEN 

MARTHA VAN ESCH 
VOLTASTRAAT 61 
SCHOONHOVEN 

ACRONIUS VAN DER ZWEEP 
REG.HEUTZSTRAAT 16 
SCHOONHOVEN 

JANNEKE VAN BRUG 
JAN LUTrASTRAAT 258 
scH □□ rmovn.1 

Kopy inleveren voor: 
l 5 FEBRUARI 



, I 

voor het echte franse stokbrood 
croissant en petit pains 

....... ~ 'ff lJ,W "°o~ ~.,, 

Lopikerstraat 44, Schoonhoven 
Telefoon 01823-4767 

PURN□T 
'L~ irl cfae-,#>k/ ~;(e(!-. 

HA VEN 45 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 3071 

~ TAl11Tflll11F1 

Voor heel 
uw interieur 

Lopikerstraat 18 - Schoonhoven - tel. 01823-3783 .. 

· Haven 34 
, 2871 CN nort Schoonhoven 

I""" Tel. 01823-2334 

iizen Geopend: 
IJ ma Vm v.r 

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

graveerinrichting en • za er ag 
showroom • 10.00-16 .00 uur 

RIKKOERT 
Vooral uw 
boeken 

Lopikerstraat 45 tijdschriften 
Schoonhoven 
Telefoon 01823- 2773 



w.w.s. 

Parkeersystemen 

Slagbomen 

Verkeersdetectoren 

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

~ 
0 

~ 
.Q 
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