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Deerenberg 
Haven 50 

Schoonhoven 

opticien optometr ist 
contact lens-special ist 
e.v. A.N.V.C. 

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

slaagt U voordelig 
voor een 
goed horloge. 

_,,Jn 't ~tlbtrbups" 
RIK KOERT Juweliersbedrijven B.V., 
Haven 1 en 5 Schoonhoven - Tel. 01823 2651 
Postbus 35, 2870 AA 

EETCAFÉ 

fiö/lien 

op de flets 
zie Je nog vllnderl 

rijwielen 
vindt u bij: 

KEES MAAS 
Koestraat 95- 97 

Telefoon 01823- 2930 
Schoonhoven 

Batavus - Peugeot -

het café met 150 soorten bier in voorraad 
Tol 10 Telefoon O 1823 5200 



'T~ 
' ·, [ 

ili 
Voorzitter 

Vice-voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Wedstrijdsecretaris 

Algemeen lid 

1 

BESTUUR 
4e jaargang nummer 2 

Hin Veelenturf 
A.Beylinggracht 22 
tel: 6008 

Gerard Lutterman 
Lorentzhof 12 
tel: 3694 

Birgitta Lutterman 
Lorentzhof 12 
tel: 3694 

Rob Vermeulen 
Pascalplein 42 
tel: 5639 

Rob Voorsluijs 
p/a Copernicussingel 23 
te1: 4142 

Acronius van der Zweep 
R. van Heutszstraat 16 
tel: 4259 
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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 

toch niet nodig hebt. Voorkoming 
van misdrijven. 

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

VOORKOMING 
MISORI.NEN 

Een zaak van de politie.., u. 

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 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 voorstel ling 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 

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

RESTAURANT 

,,TINO" 
Haven 14-16 - Schoonhoven 

Telefoon 01823- 2618 

* Voor een 

GEZELLIG DINER, RECEPTIE 

OF FEESTAVOND, 

al of niet in samenwerking met 

Kegelbaan "De Eng,/" 
Komt U natuurlijk ook 

naar "TINO" 
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Alweer 1 t tweede clubblad~ Het gaat dus nog goed. 
Wel niet zo dik als de vorige .lreer,maa.r dat komt om
dat er nietv elke maand jaarverslagen in komen. Ge-
lukkig maar. 
Er zaten in de eerste uitgave nogal wat slordigheden 
in,maar ve zullen iedere maand weer proberen die te 
vermijden. · 
WU z\jn m.i. redelijk begonnen met het opzetten van de
ze krant,de lezers daarentegen niet. We hebben n.l. 
al "talloze reacties 11 gehad. Jongens en meisjes een 
beetje reactie kan geen kwaad hoor. 

SPRYDING 
Op de jaarvergadering zijn een aantal mensen aangewe
zen om het elubblad rond te brengen. Hoe meer mensen 
dat willen doen hoe minder blaadjes je hoeft rond te 
brengen.( je eigen straat b.v. ) 
Zorg dat je dan die blaadjes snel rondbrengt dan is 
iedereen tevreden en àan zorgen wU weer voor een 
nieuve kranto 

Redactie. 
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Van de voorzitter 

De jaarvergadering ligt al weer een paar weken 
achter ons an we gaan met een bijna geheel vernieuwd 
bestuur weer een overvol wedstrijdseizoen in. 
Tijdens de jaarvergadering (waar was iedereen) kre
gen Rob Vermeulen, Gitta en Gerard Lutterman, Rob 
Voorsluye, Acronius v.d. Zweep en ondergetekende 
volmacht van de leden om de kar een jaar te trekken. 
Een kar waarin dit jaar voor ons een nieuwe lading 
zit, naast de gebruikelijke 2 dames en heren teams 
starten we dit jaar met 2 pupillen teams. Na ruim 
1 jaar training onder Reggy, Hans, Aad, Erik-Jan 
en Christine zijn onze jongens en meisjes getraind 
genoeg bevonden om zich op de competitie te storten. 
Het zal mij benieuwen hoe dit zich verder gaat ont
wikkelen. 
Het zal jullie wel niet ontgaan zijn dat we een 
ronselcampagne geianceerd hebben. D.m.v. kranten
artikels en een huis aan huis folder hopen we 
nieuwe leden aan te trekken, zodat verschillende 
competitieteams wat meer speling hebben. Rijk ook 
eens rond in je eigen omgeving en neem iemand die 
geinteresseerd is eens mee naar de training, om te 
laten zien hoe het er bij ons aan toe gaat. 
Als laatste hoop ik dat we in de komende weken 
een wat meer Honk en Softbalvriendelijk weer krijgen. 
Het wordt tijd dat we weer een p.9,:Fd:;~jt je Honk of 
Softbal gaan spelen. 

Iedereen een prettig voorseizoen toegewenst en 
tot ziens op het veld, 

Hin 
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Vorige maand bepaalde ütto Ooms dat deze keer 

Hans Spruyt in het intervieuw zou komen.Als reden 

gaf hij op Hanst enthousiasme bij de peanuts,en 

dat bleek! 

Slachtoffer:Hans Spruyt. 

Vrijdagavond half acht bel ik bij Hans aan.Hij 

doet zelf open en we beginnen maar meteen met het 

intervieuw nadat ik aan zijn vro uw en zoontj~ 

randy ben voorgesteld. 

Ten eerste maar·weer,waar ben je geboren en wan

n e er ', 

Hans: Ik ben geboren in Gouda op 10 Maart 1948 

( no g g ef elicitee rd bij deze red.) 

I n gouda ben i k ook naar school geweest en 

nadat ik getrouwd ben,ben ik naaP Schoonhoven ge-

komen. 

Welke opleidingen heb je gedaan? 

Hans: Ik kom ~it een groot gezin en mijn vader 

vond dat ik na de l agere school ., maar sne..c 

een vak moes t leren.Vandaar dat ik op de 

L.1-S terecht ben gekomen.Na de 1. T.S ben ik aan 

werk gegaan bij de P.'l'. T in :Rotterdam 1:1aa r ik nu 

nog steeds we r k.Ti j dens de pe,iode dat i k daar 

werk heb ik ste eds cursussen gevolgd van de P.T.1 

De techniek verandert tegenwoord ig zo snel dat je 

echt je best moet doen om het allemaal bij te 
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houden.Die cursussen volg ik nu al 10 jaar.Mijn 

functie bij de P.T.T is het testen van bedrijfs

telefooncentrales,bijvoorbeeld bij banken met 

veel telefoonlijnen,maar ook piepers die de art _

s en bij zich dragen in ziekenhuizen of het syst~ • 

_eem om deuren te openen per telefoon.De P.T.T is 

i echt ni et zoals zoveel mensen schijnen te denken 

alleen een bedrijf wat de post bezorgd en thuis 

de telefoon laat rinkelen. 

Wat zijn je hobby's? . 
Han s : Ten eers te de computer , daar speel ik gr& 6 

mee.Verder badmintonnen wat ik op r maand1~g

avond altijd doe ,en verder natuurlijk het 

honkbal maar dan voo r al de peanuts zoals 

ze t egenwo ori ~g het~n 

Hoe zijn jullie eigenlijk bij Mets terecht gekom
en 

Hans: Eerst wisten we helemaal niet dat er hier 

in Schoonhoven een honkbalvereniging was . 

Later hoorden we er wat over van onze buur 

man Dick Weeber,toen nog lid van de club.En Bandy 

hoorde het een en ander van Jean Pierre van Rijk. 

Op dat moment zat Rand y op gym,maar daar had hij 

het niet meer zo naar zijn zin.De gr oep waar hij 

i nzat was niet leuk en daarom zochten we eigen

l ijk naar een andere sport.Toen we hoorden dat 

er een peanut afdeling zou komen bij Mets zag 
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ZONNEBANKl 
met HEMEL l 

MET GEZICHTSBRUINER 1 

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

Alleen volgens afspraak 

BELVÉDÈRE 
LEKDIJK 2-8 

TEL. 01823- 2377 - 2723 v,• 

1 ' .. , . ~. 

'~· . ..:· · , 

,,,. 9\ ·' ... ,,,; 
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1 
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Schoonheidssalon 
"Ria Weeber" 
Archimedesstraat 9 
Tel.: 01823-3735 

D.G.S. 

Rabobank ,.., 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

HAVEN 47-49, SCHOONHOVEN - TEL. 01823-2893 
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Amro Bank: 
goed voor 
uw financiële 
conditie. 

~amro bank 
Kantoor: 
Schoonhoven 

~' \: , ~ _;_ _: ;. . -~ . ~ i_:- _-: t'i, ~ ;~,. . ~--~-
STOFFEN - BREIGARENS 

HA NDWERKEN 
FOURNITUREN - NAAIMACHINES 

HET HOEKJ E 
LOPIKERSTRAAT 35 • 2871 BT SCHOONHOVEN 

TELEFOON 01823 - 5018 

VO:LV0"'-

1 CATSBURG 3 AUTOBEDRIJF 1 1 DEALER 
'-------- - --S_C_H_OO_N_H_O.:..cVE::c.N:....... . 

Bergam bachterstraat 5 
2871JB Schoonhoven 

MITSUBISHI / 

KOESTRAAT 130 - TEL. 01823-2380 - SCHOONHOVEN 



Randy dat wel zitten.Uiteindelijk waren hij en 

Jean Pierre de eersten die zich aanmeldden. 
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Nu na 2 jaar hebben we ongeveer 19 jongens en 9 

meisjes.De Peariutleeftijd loopt van 6-9 jaar,daar

na komen de pupillen van 9-12 jaar en de aspirante 

van 13-15.Aangezien we te weinig kinderen hebben i 

de Pupillenleeftijd hebben we een aspiranten team 

ingeschreven omdat ze wel hoger mogen spelen. 

Bij de peanuts speelden ze nog gemengd maar vanaf 

pupillen is dat niet meer zo.Nu is er dus een jong

ens en een meisjesteam.Bij de jongens ia dat kwa 

aantal geen probleem maar we hebben wel gebrek aan 

meisjes! En ook aan peanuts want om de doorstroming 

te blijven behouden moeten er ook weer nieuwe pea•· 

nuts bijkomen. 

Met de aspiranten gaat het wetkelijk heel goed. 

Ze zijn zelf allemaal erg enthousiast.In het begin 

bij de peanuts stonden sommigen nog met de duim in 

de mond hun handschoen te bewonderen,maar al gauw 

werd het stelletje fanatiek en werd het vechten om 

de bal.Sinds kort zijn we ook bezig met pitehers en 

catehers training.Dit deel van de training wordt ge 

daan door Rene ~n Michael.Verder hebben we als 

traine r s gehad of hebben die nu:Acronius Reggy 

Eric-Jan Rene Michael Christine en ikzelf als hulp. 

We gaan nu ook oefenwedsrijden en competitie spelen 
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Vorig jaar speelden we alleen toernooien op Za ter

dag.Voor het vervoer hadden we bij de oprichting 

al bij alle ouders geinformeerd of ze bereid waren 

te rijden en bij bijna iedereen was dat het geval. 

De uitzonderingen konden gewoon niet op zaterdag •• 

Helaas bleek in de prkktijk al snel dat we het ver : . 

voer met moeite bij elkaar kregen.Tot de vaste 

chauffeurs behoorden Acronius, hene,Aad van Ooyen 

en ikzelf ging ook altijd mee.Ik vind het schitter 

end om de kinderen bezig te zien,em ik denk dat ~· 

het voor henzelf ook heel leuk is als de oude r s me 

gaan om te supporteren.Ik hoop dat de o uders die 

dit lezen ook eens meegaan.Teneerste voor het ver~ 

voer,waar zoals gezegd toch altijd geb r ek aan is, 

maar vooral ook om belangstelling te tonen voor 
datgene waar hun kind zoveel plezier aan beleefd. 

Je speelt toch zelf ook? 

Hans: Ja,doordat ik veel betrokken was bij de 

peanuts kreeg ik e 1· zelf ook zin i n e~ ben 

ik gaan spelen bij heren II. 

Maar zoals net zich nu laat aanzien moet ik daar , , 

weer mee stoppen omdat we op zaterdag spelen en 

de aspLanten ook.Als het met het vervoer dit jaar 

weer zo droevig gesteld is als vorig jaar zal ik 

met de kleintjes meegaan en dus kan ik dan zelf 

niet spelen. 



Wannee r be~innen de aspi r anten met de eerste 

oe fenwedstri J d? 

Bandy: Volgens mij op 22 Maart tegen Compri 

Aluminium Zwijndrecht. 
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Voor de zekerheid zoeken we het nog even op in het 

clubblad van Februari maar dat bleek niet nodig 

want het klopt precies.22 Maart dus! 

Laatste vraag (vergeten dus daar moest ik nog 

even voor terug) Wie is volgende maand de geluk

kige? 

Hans: Rene van Rijk,omdat hij afredend penning

meester is en omdat hij van al les voor de 

club doet.Trainen van DamesII Heren II 

en dan zelf ook nog eens spelen.Bovendien helpt 

hij bij de aspiranten ook zoveel hij k an. 

Genoeg reden zo ? 

Prima,bedank voo r d i t interv ieuw Hans(en Rand y) 

en tot ziens in den velde! 

Bene je bent gewaa rs chuw d,~n zo u je over de laats

te vraag alvast even willen denken ? 
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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, belasti ngen , loonadministraties 



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 



----------------------11----Glaasje prik behanger? 

Deze maand een duidelijk voorbeeld van iemand die 

Doorlopend zoveel pech heeft gehad dat ze juist 

niet achter het behang dient te verdwijnen.Daarom 

wensen wij haar het allerbeste toe,en hopen we 

dat het ongeluk eens een zijstraat inslaat in 

plaats van haar steeds te achtervolgen! 

GLAASJE PHIK BEHANGER? 
Nou dat sla ik niet af Tineke Kuppens! 

Je ziet er behoorlijk pips uit Tineke,koutje ge
vat? 
Ja zoiets,ik heb behoorlijk griep gehad en d~ar 
voor ben ik 2 weken thuis geweest.Dat kon er ook 
nog wel bij(zucht) 
Behanger:Hoezo,ben je zo vaak ziek? 
Ach dat zou je wel zo kunnen stellen ja,als je de 
tijd heb kan je wat te horen krijgen hoor. 
Goed daar gaat'ie dan.Begin 1985 ben ik op winter 
sport geweest.Aldaar hoog in de bergen kreeg ik 
een aanvaring die me gescheurde enkelbanden op 
leverde . Daardoor heb ik het hele vorige seisoen 
bijna niet kunnen softballen . In de zomer trapte 

k met mijn voet in een splitpen op een boot en 
en haalde deze er behoorlijk mee open.Gevolg was 
een he l e t jd met mijn been omhoog . In dezelfde 
vakantie liep ik ook nog een longontsteking op , 
die ik verwaarloosde en daar dus later f l ink last 
mee k r eeg . De w~nterBp o: t daa r na kwam ik wonde r 
boven wonder heelh u ids door , maar eenmaal thuis 
b r ak ik alsnog wat en wel m'n teen door een te 
enthousiast kontact met de tafelpoot . Kort daar o p 
een acute ope r atie die me totaal 3 weken kostte . 
Eindelijk kon ik weer aan het werk . Precies ê ê n 
week duurde dat en ik kreeg de griep ! 
Behanger:Tjonge jonge dat is nogal wat,ik hoop 
dat het afgelopen is enne sterkte ermee! 
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Hier zien jullie de tweede aflevering van de jeugdhonk . 
De oplossing van de prijsvraag van vorige maand was 
"honkbal" voor de rebus en a-2, b-1, en c-3 voor de 
puzzel. 
Helaas hebben we niemand blij kunnen maken met een prijs 
omdat we maar 1 inzending hebben gehad, welke helaas 
niet helemaal goed was. · 
We hopen op de prijsvraag van deze maand meer reacties 
te krijgen. 
Iedereen tot 13 jaar kan meedoen, dus doe je best. 
De prijsvraag van deze maand is de oplossing van de 
puzzel op de volgende bladzijde. 
Stuur je oplossing voor 1 april(geen grap) naar; 
Marc Lagra.nd, R.Kochlaan 11 te Schoonhoven. 
Om de oplossing te krijgen moet je de woorden invullen 
op de stippen. 
Je krijgt dan in de omlijnde hokjes twee woorden. 
We geven 1 tip, de woorden beginnen allebei met een V 
Hieronder volgt de omschrijving van de woorden die je 
moet invullen; 

1) Leider maar ook speler van een team. 
2) Niet nat maar••••• 
3) Waarop honkbal gespeeld wordt. 
4) Leider van een wedstrijd. 
6) Niet voor maar•••••• 
9) Niet onder maar••••• 
7) Slaghout 
8
9

) Zijn er 9 van in een honkbalteam. 
) Gemeente waarin ons clubhuis/café staat. 

De nummers 5 en 6 staan niet in de juiste volgorde, onze 
excuses daarvoor. Succes met de puzzel. 
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P.S de letters van de twee wo9rden staan niet 

in de goede volgorde. 
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• - • 'A 1- 'n,.~ ;.., .-i:t '"ffiPO door"a :,t ziin we voor de och-
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tend niet klaar ', zei de een. 'Wat moet ik tege~ m1Jn 
vrouw zeggen als ik thuis kom? Die gelooft vast met dat 
ik de hele nacht een olifant heb opgeblazen.' 

'Inderdaad', zei de tweede, 'het opblazen van olifan
ten is iets heel ongebruikelijks. En dat alles omdat onze 
directeur zo'n uitslover is.' 

Na verloop van een half uur waren ze wee,; moe. De 
romp van de olifant was wat dikker geworden, maar aan 
zijn uiteindelijke vorm ontbrak nog veel. 

'Het gaat steeds moeilijker', zei de een. 
'Een verduiveld zwaar karwei', antwoordde zijn 

maat. 'Laten we even pauzeren.' 
Terwijl ze rustten, ontdekte een van de manne~ een 

uit de muur komende gasleiding. Zouden ze de olif~~t 
niet met gas kunnen vullen? Hij stelde het voor aan z1Jn 

collega. 
Ze besloten het te proberen . De olifant werd op de 

gasleiding aangesloten en tot hun vreugde stond het dier 
weldra in zijn volle omvang overeind . Met zijn enorme 
romp , zijn poten als pilaren , zijn grote flaporen en zijn 
onvermijdelijke slurf' zag hij er bijzonder levensecht uit. 
De directeur had onder deze omstandigheden aan zijn 
wens om een prachtige olifant te bezitten de vrije loop 
kunnen laten en een uitzonderlijk groot model besteld. 
'Eerste klas', verklaarde de oppasser die op het idee van 
het gas wt5 gekomen . 'We kunnen naar huis gaan.' 

's Morgens brachten werklieden de olifant naar een 
omrasterd gedeelte in het midden van de tuin naast de 
apenkooi. Met een natuurlijke rots als achtergrond zag hij 
er indrukwekkend uit. Bij het hek stond een bordje met 
de mededeling : 'Bijzonder kalm. Verroert zich niet.' 

Tot de eerste bezoekers van die dag behoorde een 
groep schoolkinderen . Hun onderwijzer had zich voorge
nomen een les aan de olifant te wijden en daarbij gebruik 
te maken van de aanschouwelijke onderwijsmethode. Hij 
stelde de groep op voor het hek en begon met de les. 

'De olifant is een plantenetend zoogdier. Met zijn 
slurf rukt hij jonge bomen uit de grond om de bladeren te 
eten.· 

15 
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De scholieren bekeken de olifant vol respect. Ze 
wachtten op het moment dat de olifant een boompje zou 
ontwortelen, maar hêt è.ier bleef onbeweeglijk achter de 
omheining staan. 

' .. . De olifant stamt in rechte Ujn af van de mam
moet die nu is uitgestórven. Geen wonder dan ook dat de 
olifant vat_': all~ nu nog levende landdieren het groo tste is.' 

De IJverigste leerlingen maakten aantekeningen. 
'~lle~n de walvis overtreft de olifant in gewicht, 

maar dit dier_ leeft in de ~ee. We kunnen dus rustig zeg-
gen dat de olifant de komng van de wildernis is.· 

Het begon zachtjes te waaien. 
'Het gewicht van een volwassen olifant varieert tus

sen de vier- en zesduizend kilo.' 
De olifant trilde en verhief zich in de lucht. Even 

schommelde hij dicht boven de grond, maar een wind-

stoot deed hem stijgen, waardoor zijn machtige gestalte 
zich tegén de blauwe hemel aftekende. Rustig voortzwe
vend, toonde hij de stomverbaasde toeschouwers in de 
tuin de vier cirkels van zijn zolen, zijn gezwollen buik en 
zijn spitse slurf. Voortgestuwd door de wind zeilde de 
olifant over de omheining, waarna hij achter de boomtop
pen verdween. De apen bleven verbluft in de lucht staren. 

Ze vonden de olifant in de nabijgelegen botanische 
tuin. Bij de landing was hij op een cactus terechtgekomen 
en leeggelopen. 

De scholieren die van de vlucht van de olifant ge
tuige waren geweest, begonnen weldra hun studie te ver
waarlozen en werden nozems. Waarschijnlijk zijn ze nu 
bezig wodka te drinken en ruiten in te gooien. Hun ge
loof in het bestaan van olifanten hebben ze voorgoed ver
loren. 
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Notulen algemene ledenvergadering d.d. 19 februari 

1986. 

Aanwezig: Hin Veelenturf, voorzitter 
Judith Rozendaal, secretaresse 
Ren~ van Rijk, penningmeester 
Rob Voorsluijs, wedstrijdsecretaris 
Otto Ooms, materiaalbeheer 
Acronius vd Zweep, jeugdzaken 
Michael Martina, trainerszaken 

Aantal aanwezige leden: 17 

Opening en schorsing vergadering 

~ijdens de schorsing maakt de voorzitter bekend dat 
er een mogelijkheid bestaat via de vereniging sweat
shirts met een opdruk te bestellen. 
Geïnteresseerden kunnen zich in de pauze opgeven. 

Opening 

Hin opent de vergadering en heet de aanwezige leden 
van harte welkom. 

Bespreking en vaststelling motulen algemene ledenver
gadering 6 februari 1985 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vast
gesteld. 

Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn geen ingekomen stukken te behandelen. 
Mededelingen: er hebben zich na 30 oktober 1985 
geen nieuwe bestuurskandidaten aangemeld. 
Wa punt 6 is er pauze. 

Behandeling jaarverslagen. 

Op- en aanmerkingen n.a.v. het jaarverslag van .de 
penningmeester; 
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1. competitiebijdragen zulJ.en voor de aan

vang het seizoen worden geïnd. Dit ivm 
de hoge kosten van de Bond. 

2. Er gaat veel geld naar de post zaalhuur 
voor de wintertrainingen. Overwogen wordt 
eind volgend jaar een stop te houden om 
zo de kosten te drukken. 

Gerard: mist een begroting voor het komend 
seizoen. 

Antwoord: Tot op heden waren de uitgaven en 
inkomsten over een jaar niet te overzien. 
Na 2 jaar begint daar een beetje lijn in 
te komen. 

Gerard: moeten de loten genoemd in de spe
cificatie gezien worden als de kerstkaar
tenaktie? 

Antwoord: dit is een combinatie van die 2. 
Marc: moest voorheen e i 0en bijdrage betalen 

voor vervoer naar/van wedstrijden. Blijft 
dit zo? 

Antwoord: blijft net als vorig seizoen ge-
heven worden via de contributie. 

Verslag kascontrolecommissie: deze bestond 
uit ï.'la.rtha en Annetje. Zij hebben de boeken 
gecontroleerd en deze accoord bevonden zon~ 
der op- of aanmerkingen. 

Competitiebijdrage. 

Dit is een bedrag dat door ons aan de Bond 
~oet worden afgedragen. Dit bedrag moet door 
de leden zelf worden betaald vóór de aanvang 
van de competitie. Is hiervoor niet betaald 
dan kan men geen competitie spelen. 
Voor de peanuts en aspiranten zal de bijdra
ge in de vervoerskosten dit jaar ingevoerd 
worden. Dit betekent dat de contributie met 
f 2,50 verhoogd zal moeten worden. Het voor
stel tot verhoging komt ter stemming. 
Uitslag: alle aanwezige leden accoord. 
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RELA Tl EG ESCH EN KEN 

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 



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

HANOELSDRUKWERK 
FAMILIEDRUKWERK 

Uw idee maken wij ... GOED! 

Voor al uw voorkomende bloemwerk. 

Specialiteit: BRUIDSBOEKETTEN 
met gratis corsages voor het bruidspaar. 

bloemsierkunst 

"%a,yer" 
lee stubbe 
kerkstraat 7 
schoonhoven 
01823-5712 

AUTOMOBIELBEDRIJF SCHAKEL 
off. Ford-dealer 

C. G. Roosweg 4 
2871 MA Schoonhoven 

Tele foon 01823 - 2967 
werkplaats 2425 

SCHAKEL, MET DE 'S' 
VAN SERVICE OOK 
VOOR OCCASIONS 
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Kantine/veld. 

Er is een "kantiné" ! ! Deze staat voorlopig op 
het parkeerterrein van het zwembad. De bedoe
ling is nog steeds dat we een eigen veld krij 
gen. Daar de realisatie hiervan voorlopig nog 
wel op zich zal laten wachten zullen we ons 
zolang nog moeten behelpen op de ligweide van 
het zwembad. Ikt geplande motel komt er naar 
alle waarschijnlijkheid. ~r gaat van de chef 
van het zwembad een voorstel naar de gemeente 
om de kantine te mogen plaatsen op de ligwei
de. Zekerheid hi eromtrent is er nog niet. De 
ingang van het veld komt waarschijnlijk ach
ter de backstop maar ook dit is nog niet ze
ker. 
Aan het veld op zich moet voor de start van 
het seizoen nog van alles gedaan worlen. 
Het trainings- wedstrijds chema zie t in princi
pe als volgt uit: 
~eisjes pupillen ; 

Jongens pupillen: 
Dames II 

Dames I 

Heren II 

Heren I 

wedstr. zaterdag morgen 
9.30 uur 
training dinsdagavond 
18.00 uur 
Idem 
}edstr . woensdagavond 
19.00 uur 
training maandagavond 
19.00 uur 
\Vedstr. woensdagavond 
19.0 0 uur . 
training dinsdagavond 
19. 00 uur 
Neclir. zaterdagavond 
13.30 uur 
training donderdagavond 
19 .oo uur 
wedstr. zaterdagavond 
18.30 uur 
training donderdagavond 
19.0 C uur 



20 ------------------- .... Gerard: is er al iets meer bekend over het 
herensoftbal? 

Antwoord: voor zover ons bekend, is er hier 
geen intresse voor. Er zal in het clubblad 
een artikel over worden geplaatst om de in
teresse te peilen. 

Na een discussie blijkt dat de meningen over 
de aankoop van de sweatshirts via een groot
handel verdeeld zijn • .iEr wordt dan ook beslo
ten dat eerst de plaatselijke middenstand be
naderd zal worden om te kijken of zij ons een 
soortgelijke aanbieding kunnen doen. Eerst 
zal op de .trainingen gevraagd worden of er 
intresse is voor deze shirts. Als er mensen 
zijn die een shirst willen hebben kunnen zij 
zich vervolgens opgeven. Aan de hand daarvan 
zal bekeken worden of er eventueel een order 
geplaatst kan worden en waar. Gerard en Rob 
zullen hier achteraan gaan. 

PAUZE 

Verkiezing eg_benoeming bestuur. 

In de vergadering van 30 oktober jl werd in 
een voorstel een be:tuur van 5 leden het best 
geacht. Na de dingen nog eens goed op een 
rijtje te hebben gezet is gebleken dat een 
bestuur met 6 leden beter zal werken. Het 
bestuur wordt in functie gekozen. Vijf fun
ties zijn vastgesteld en de 6e is een vrije 
functie. Aftredend en herkiesbaar zijn: 
de voorzitter, de wedstrijdsecretaris en de 
jeugdzakenpost. 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: 
de penningmeester, de secretaris en de post 
van materiaalbeheer. Voor de functie van 
penningmëester heeft Rob Vermeulen zich aan
gemeld. Voor de functie van secretaresse 
Hüeft Gitta Lutterman zich aangemeld. :De 
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post materiaal.beheer vervalt. Deze wordt voor
taan door een commissie vervult. Voor de 6e 
functie (vice voorzitter) werd Gerard Lutter
man aangezocht. Wij zijn nu een jong bestuur 
zonder bestuurlijke ervaring. We kunnen de er
varing van Gerard goed gebruiken en Hin zal 
het een beetje makLl.elijker krijgen. 
Vervolgens geeft Bin een uiteenzetting van de 
werkzaamheden van de afredende en niet herkies 
bare bestuursleden en dankt ze hartelijk voor 
hun inzet. 
Aan de leden wordt gevraagd of er bezwaar is 
tegen een mondelinge stemming. 3r is geen be
zwaar. Ter stemming komt het voorstel het be
stuur te kiezen zoals dat hiervoor genoemd is: 
Uitslag: voor : 16 leden 

tegen : 1 lid 
Hin vraagt of Henna (tegenstemmer) wil zeggen 
waarom zij heeft teg engestemd. Zij zegt er 
tegen te zijn dat twee familieleden in één be, 
stuur zitting nemen. 
Gerard zegt hierop dat als mocht blijken dat 
dit inderdaad niet functioneert door het ont
staan van meningsverschillen ett : . hij direct 
op zal stappen. 

BenoemiQ_g ka§.E_ommissi~. 

Eén van de twee huidigde leden moet vervangen 
worden. Gegadigden hiervoor zijn: Ronald v.d. 
Meer en Aad van Ooijen. Als reservelid geeft 
René van Rijk zich op. De kascontrolecommis
sie wordt later benoemd omdat Annetje afwezi g 
is en zodoende llaar mening over vervanging 
niet kan geven. · · 

Toekomstbeleid. 

Kortheidshalve wordt verwezen naar de notulen 
van de vergadering van 30 oktober 1985 waarin 
in grote lijnen ons toekomstbeleid is weerge
geven. 



22 ~--~----------------Verder is het de bedoeling een jongens en een 
meisjes aspiranten team voor de competitie in 
te schrijven. Ook zal geprobeerd worden twee 
dames en twee herent0ams in te schrijven. 
Voor het meisjes aspiranten- en herenteam zou 
het geen kwaad kunnen als er nog een paar le
den bijkwamen. · 
Voor de ledenwerving is een affiche ontworpen 
dat huis aan huis verspreid zal worden. Hier
in staat informatie over honk- en softbal. 
Open dagen voor de jeugd zijn al geweest. ~r 
zijn affiches over de scholen verspreid, dit 
heeft echter niet het gewenste resultaat geha 
Verde:eledenwerving wordt overgedragen aan de 
commissie public relations. 

Rondvraag_:_ 

Rob Vermeulen: Is er wat het aantrekken van 
trainers van buitenaf al iets concreets te 
zeggen? 

Antwoord Rob: heeft van benaderde collega 
nog geen definitief ja of nee gekregen. 
Als hij voor ons training komt geven zal 
hij dit doen tegen reiskostenvergoeding. 
Zal nog eens informeren hoe hij er over 
denkt want het seizoen staat voor de deur. 

Aad van Ooijen: Degene die hij weet zal ze- ·, 
ker meer geld vragen. Moeten concluderen 
dat dit op het mo~ent niet haalbaar is. 
Kunnen beter eerst aan fondsenwerving doen 
en dan verder kijken. 

Liiep Vermeu::i_en: Als iemand komt kijken bij 
de training is hij/zij dan verzekerd? 

.::rntwoord: Nee 
~iep Vermeuleni vindt dat mensen hierop at~ 

tent gemaakt moeten woràen. 
Antwoord: zal voortaan gebeuren en het zal 

doorgegeven worden aan de trainers. Overi
gens is het wel zo dat bij een ongeval 
eerst de eigen verzekering in werking 
treedt en daarna pas de verzekering van de 
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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 

~ ~~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-, Lijndienst-passage's. 

Lopikerstraat 20 
Tel.: 01823-6544 

2871BX Schoonhoven 
Telex: 20996 
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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 

G'•~w 
TEL.01823-614 7 

AAGSTRAAT 
HOONHOV 

P" 

Mooie Mode, Laag Geprijsd 

Lopikerstraat 10, Schoonhoven 
Telefoon 01823-2288 

Lopikerstraat 47 ~ 
Telefoon 01823- 5337 
2871 BW Schoonhoven 

OPHALEN VAN REPARATIES 
EN TERUGBRENGEN 

"GRATIS" 
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ond. Ook is het zo dat de verzekering alleen 

~chade aan derden dekt. 
;t-nna Tjoe-A-On: Is er iets bekend over een 

A,cheidsr e chterscursus. 
n~woord: er zijn nog geen scheidsrechterscur

SL1ssen opgestart voor softbal. 
Hi:.n haakt hier op in. Komend seizoen zal er 
binnen de vereniging een groot tekort : aan 
scheidsrechters voor aspiranten zijn. Dit om 

! dat de spelregels totaal anders zijn dan bij 
honk- en softbal. JEr zal een theorie-avond 
en Gen praktijkmiddag georganiseerd worden. 

Miep Vermeulen: Zaalhuur? Hoe wordt dat be
doeld. De opkomst bijde heren mag dan slecht 

, zijn maar bij de dames is hij goed. 
Antwoord: Na een discus~"de lijkt het beter dit 

punt gosd door te spreken in de trainersver
gadering. Daarna kijken wat de mugelijkheden 
voor de zaaltrainingen zijn. 

, ·Gerard Lutterman geeft zijn visie over zijn 
niemve functie: 
]:tot uitdrukking laten komen dat het om een 
gezonde vereniging gaat en dat er professio
neel gedacht moet gaan worden. 

Martha van ?~sch: Bij sommige families worden 3 
clubbl aden bezorgd. Is dit Nodig?? 
Soms wel, som~ n i et. Bij gezinnen met kinderen 
kan het belangrijk zijn . Bij leden informeren 
wat de bedoeling is. 
18D di DI3 NOG CLUBBLADEN ROND WILLEN BRENGEN 
KUNNEN ZICH MELDGN ;;.;\IJ MARTHA!!!!! 

,sluiting. 

!De vo ozi tter dankt iecle:rieen voor de aanwezig 
heid en sluit om 22 ~00 de vergadering. 

o-o-o-0-0-0-o 
o""'.'0-0-0-0-0 

0-0-0-0-0 
0-0-0-0 
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JOIN THE WINNERS !? 

1 

\ ' 

{l 
li 

.~ 

kom ook 

honkbal! 

op 
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nog even dit ... 

Als er mensen z1Jn met restjes verf in het bezit, inle
veren graag. Alles is welkom voor het opknappen van 
ons clubhuis. 

OPSPORING VERZOCHT 

Eind juli/begin augustus 1985, heeft een moeder van 

één van onze leden bij Ben Sloof in de Koestraat een 

slaghandschoen gehaald, vermoedelijk voor haar zoon. 

Sloof was toen zelf op vakantie. 

Tegen de medewerker destijds werd gezegd, dat de beta.

ling wel geregeld zou worden met Ben Sloof persoonlijk. 

Tot op heden is dit nog niet geschiedt, vermoedelijk 

Vergeten. 

Wil degene die de slaghandschoen meegenomen heeft en 

deze nog niet betaald heeft dit alsnog regelen met 

Ben Sloof? 

Vraag dus even aan je moeder of zij het per ongeluk 

geweest is. 
Bij voorbaat dank. 
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1 COMMISSIE 

1. WEDSTR1. 

WEDSTR. 1 SECRETARIAAT
1 

SECR. HONKBAL 
• 2. WEDSTR. SECR. SOFTBAL 

3. WEDSTR. SECR. JUNIOREN 

((.__J 

.. Gitta.Lutt~rman 

COMMISSIE PUBLIC RELATIONS 

1. CLUBBLAD 
2 . KRANTENARTIKELS 
3. FEESTEN 

l'Ir-,:·p. J;?,grf41çl •.• 

JwiP~lc~.YP.P.J3rµg 
Acronius v.d. Zweep 



( 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 
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 
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OPDE 

zr1·1·e:w 
rn • .1.ra1ners. 

René van Rijk 
Erik-jan Zorgdrager 
Marjolein de Gans 
Annetje Bierma 
Michael Mart ina 
Ronald v.d. Meer 
Heggy van Rijk 
Hin Veelenturf 
Rob Voorsluijs 
Christina Duhen 
Marco den Boer 
Otto Ooms 
Maarten Cools 
Hans Spruijt 
Aad van Ooijen 

COMMISSIE TRAININGEN 

l. TRAINERS HONKBAL 
2. TRAINERS SOFTBAL 
~. ·::.P.AINERS JUNIOREN 

COMMISSIE MATERIALEN 

1.0NDE:RHOUI; MAT. 

2 . 0NDERHOUD VELD 

3 .KANTINE 

Frank van den Heuvel 

Tineke Kuppens 

Annetje Bierma 

Michael Martina 



edactie 

MARC LAGRANO 
ROBERT KOCHLAAN 11· 
SCHOONHOVEN 

r~ARTHA VAN ESCH 
VOLTASTRAAT 61 
SCHOONHOVEN 

ACRONIUS VAN OER ZWEEP 
REC.HEUTZSTRAAT 16 
S C H O O r,J H C \J E ~J 

JAN~EKE VAN 9RLJG 
JA~: LLJH"ASTRAAT 2:'iB 
se ~ □ o '.!HO\/ E ~! 

Kopy inleveren voor: 
1 april (ge&n grap ) 
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voor het echte franse stokbrood 
croissant en petit pains 

.•• ,,.~ llf lJ,W +o.,. ,.,,. 

Lopikerstraat 44, Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 4767 

PURN□T 
"L~ ifl dae ~ k/ ,=; ~e(/-. 

HA VEN 45 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 3071 

DJ TAl11Ttl11Ul'.'i 

Voor heel 
uw interieur 

Lopikerstraat 18 - Schoonhoven - tel. 01823-3783 

· Haven 34 
- 2871 CN 

PO rt Schoonhoven 

• • Tel. 01823-2334 

11 zen Geopend: 
IJ ma Vm v-r 

in elke.denkbare var!atie • 9.00-17.00 uur 

voog~~::evr~~ri:~~i~~g=~ : zate rdag 
showroom • 10.00-16 .00 uur 

RIKKOERT 
Voor al uw 
boeken 

Lopike rstraat 45 tijdschriften 
Schoonhoven 
Telefoon 01823- 2773 
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Parkeersystemen 

Slagbomen 

Verkeersdetectoren 

import-export 
Veldkersweg 35 
3053JR Rotterdam 
Holland 
Telefoon 0 10-187921 

~ 
0 

~ 
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