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Deerenberg 
Ha ven 50 

Schoonhoven 

opti c ien opt ometrist 
co ntac tl ens-specialist 
o.v. A .N .V.C. 

O.C .C. (oogmeet en co ntac tl ens-c ent rum) - Tel. 01823-2 412-4945 

Bij 

Juwelier 

Rikkoert 

slaagt U voordelig 
voor een 
goed horloge. 

_,,3ln 't gs,tlbtrbups" 
R IK KOERT Ju weliers bedrijven B.V. 
Haven 1 en 5 Schoonhoven - Tel. 01823 265i° 
Postbus 35, 2870 AA 

EETCAFÉ 

:!Jö/lien 

op de flets 
zie Je nog vlinders 

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 Schoonhoven Telefoon 01823-5200 



Voorzitter 

Vice-voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Wedstrijdsecr etaris 

Algemeen lid 
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BESTUUR 
4e jaargang nummer~ 

Hin Veelentu.rf 
A.l3eylinggracht 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 
tel: 4142 

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





Van de voorzitter 3 

Het wedstrijdseizoen is nu al weer ruim een 

maand aan de gang en we kunnen voorzichtig 

een ballans gaan opmaken. 

Bij onze adspiranten blijkt heel duidelijk 

dat er nog veel ervaring gemist wordt, maar 

wie alle wedstrijden gevolgd heeft merkt 

duidelijk dat er een steigende lijn in het 

niveau zit. 

Dames 1 is met een heel goed seizoen bezig 

alle wedstrijden tot nu toe (26 mei) gewonnen 

en de kans dat er gepromoveerd wordt steigt 

per wedstrijd . 

Dames 2 merkt dit jaar dat er veel ve rsch il 

tussen de res.2e en 3e klas i s, het niveau is 

veel hoger en er wordt in de breedte beter 

gespeeld . 

Heren 1 d r aai t dit seizoen ook erg lekker 

ook hier we rden alle wed strijden gewonnen, 

het team heeft intussen alle tegenstanders 

in hun poule lx geh ad . 

Als je heren 2 ziet s p elen, mer k je goed 

dat ze nog niet zo lang in deze samenstelling 

bezig zijn. Aan het begin van dit seizoen 
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Aanvang 19.00 uur op het "Mets-terrein" te Schoonho
ven. Het is wel eens voorgekomen dat we lang op de 
komst van onze tegenstander moesten wachten, maar 
dit keer was dat niet het geval. Al snel verscheen 
er een team in vol ornaat. Wat schertst onze verba
zing als dit niet het team is dat door ons is uitge
nodigd. Maar omdat deze standvastige dames zeker 
wisten dat ze op de juiste tijd op de juiste plaats 
w&ren, hadden wij er geen moeite mee om tegen ze te 
speleno Ai, het werd even anders toen er een twee::de 
tea.m het veld betrad. Ook deze dames waren zeker van 
plan om tegen ons te spelen en flexibel als we zijn 
hadden we ook da.ar een passende oplossing voor. door 
dat vier dames van ons tweede team zich in een reoor1 
tempo hadden omgekleed in onze kleuren, kon het wor
den geregeld dat er twee teams werden geformeerd. 

Hier volgt een klein verslag over de prestaties 
van het team waarbij ik werd ingedeeld. Om te begin
nenmoesten we starten met acht speelsters, waarvan 
vier uit da.mes 2o we begonnen tegen &1.rostars. Deze 
dames zagen er indrukwekkend uit, dus wij vreesden 
het ergste. Dat d~ze vrees ongegrond was, bleek 1~ 
ter. Doordat Felicya zo fantantisoh pitchte, was het 

·voor de i.lll'Osta.rs bijna onmogelijk om ook maar 6,n 
bal raak te slaan. Een goede samenwerking tus, =_;en het 
achterveld en het binnenveld zorgde ervoor dat niet 
meer als drie ~Touwen het thuishonk veilig wisten te 
bereiken. :Bij onze slagbeurten liep dat even iets an 
ders, door enkele goede treffers en een HOME-RUN 
van }farjolein, wisten we de wedstrijd in ons voordee 
(8-3) te beslissen. 
Doordat er was besloten om op de helft van de tijd 
van tegenstander te wisselen, maakten we ons op voor 
de tweede tegenstander namelijk DOSo 
Dit team bezorgde ons echter iets meer problemeno 
Het lukte ons gewoon niet de bal raak te sla an, met 
als gevolg dat we zonder score het veld weer in kon
den. De tegenstander kampte met dezelfde problemen 
want ook nu bleven de honken leeg. Gek genoeg 
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ZONNEBANK 
met HEMEL 

MET GEZICHTSBRUINER 

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

BELVÉDÈRE 
LEKDIJK 2-8 

TEL. 01823 -2377 - 2723 

Alleen volgens afspraak 
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Archimedesstraat 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. 

twamro bank 
Kantoor: 
Schoonhoven 

STOFFEN - BREIGARENS 
HANDWERKEN 

FOURNITURE N - NAAIMACHIN ES 

HET HOEKJE 
LOPIKERSTRAAT 35 • 2871 BT SCHOONHOVEN 

TELEFOON 01823-5018 

VOLVO"-.. 

1 CATSBURG 3 :~Jgg~~~~~N 1 1 DEALER 
~-------------

Bergambachterstraat 5 
2871JB Schoonhoven 

M IT 5 UB 15 H I / 

KOESTRAAT 130 - TEL. 01823-2380 - SCHOONHOVEN 



bleef dit zo de gehele wedstrijd doorgaan, wat dans 
ook resulteerde in de niet verrassende uitslag& 2-1 
Tot slot wil ik nog even b ri jt, dat we ondanks de 
ongebruikelij l-::e samenstelling van het team hartstik 
ke fijn gespeeld hebben. 

Tineke ------~------~-------
'Zo1.1ck~ de. claw.e) "e"' tn,h n,a, t1a <k. rah\p "at\ 
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WEDS'rRIJDV11'{SLAG NETS H 1 - BOTLEK 6 
Na een goed doorlopen reeks van oefenwedstrijden (van de 
4 gespeelde wedstrijden 3 gewonnen), moesten we zater
da&niddag 26 april aantreden voor onze eerste competitie 
wedstrijd tegen Botlek. 
'de starten met een gehandi capt team aangezien Michael, 
Acronius en Honald N. niet meededen wegens blessures, 
wat dus inhield dat ons pitch-catch team al voor de helf 
uitviel. 
Met in ons achterhoofd dat Botlek een van onze sterkste 
tegenstanders zou zijn, 1)egonnen we zeer gemotiveerd de 
eerste inning. 
In de eerste inning bewees Ronald vd M. duidelijk z'n 
kwaliteiten als pitch door de eerste twee slagmensen met 
3 slag van de plaat te vegen. Doordat Nico een hoge bal 
in het rechterachterveld van de 3e slagman ving, konden 
we be ginnen met onze eerste slagbeurt. 
Uit de 12 punten die wij dus in onze eerste slagbeurt 
scoorden, bleek dus wel de slagklasse van het heren I 
team(of was het de k lasse van de pitcher??) 
Wat ook nog even vermeld moet worden was die schitteren
de home-run van Rob Vo. geslagen op een bal die zelfs 
een voetballer aan slag had laten gaa..'1, omdat hij wel 
heel erg wijd was. 
2e inning: Een paar foutjes in het veld zorgden voor een 

paar puntjes tegen, wat weer goedgemaakt werd 
tijdens onze slagbeurt, waarmee we 6 punten 
scoorden. Weer een home-run van Rob Vo. 

3e inning: Het lijkt of de aandacht voor het spel bij ons 
iets verslapte, waardoor weer enkele slordigi. 
heidsfout jes gemaakt werden. Maar ook enkele 
goedverwerkte ballen(Ifarco en Hin) en zo ~-.ris
ten we de schade te beperken. Onze 3e slag
beurt gin g iets moei.zainer da".i de vooraf gaand€ 
maar we weten toch nog 5 punten te sc~ren. 
(weer een home-run en ,ml dcor l<'rank) 



4e inning: Het veld komt weer aardig in het ritme en T 
straft iedere slecht geslagen bal af. 
De laatste slagbeurt worden er door ons nog 
2 punten gescoord, waardoor de einduitslag 
op 25-10 komt. 

Onze eerste overwinning dus op zak met een va.Yl onze 
kant redelijk gespeelde wedstrijd. 
Wat no g wel even vermeld mag worden is het goede pitch 
en catch werk van Rob Vo en :Ronald vd :M. die toch vrij 
onverwacht op deze p laatsen kwamen te staan. 
Onze vol gende wedstrijd te gen Blue Stars hopelijk met 
een volledig team. 

Technische gegevens: 
Veldposities 

i ico a 
/ 

:i. 
~ 

5 
2 
4 
1 
8 

udewijn 7 
fob Ve 6 

Slaggemidd e lde 

.666 

.ooo 
1.000 
.500 2 home-runs 
.666 
.ooo 
. 500 1 home-run 
.500 
.ooo 

3:rik-Jan Zorgdra ger 

1?■111?■ 1 





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

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

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

Zo wordt voor velen de 

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

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

tàch niet nodig hebt. Voorkoming 
van misdrijven. 

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

VOORKOMING 
MISDRIJVEN 

Eon Hak van de politie •nu . 

Theaterbespreekbureau 
Bij de V.V.V. in " de Turfkelder" Stadhuisstraat 1, bestaat de mogelijkheid om 
plaatsen te bespreken bij ± 75 theaters door het gehele land, welke zijn 
aangesloten bij de 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 vr ijdag van 10.00-12.00 uur en 
van 14.00-16.00 uur, zaterdags van 12.00-16.00 uur. 
In bijzondere gevallen met voorbespreking voor popconcerten e.d. kunt u 
zaterdags reeds om 10.00 bespreken op het V.V.V. kantoor. Het bespreken 
gaat als volgt: U krijgt op het V.V.V. kantoor na de betaling een voucher 
(bespreekbewijs), met deze voucher gaat u naar de kassa van het betreffende 
theater en neemt daar uw kaartjes in ontvangst. U hoeft deze kaartjes geen 
uur van te voren af te halen. Daar u deze kaartjes reeds hebt besteld en be
taald blijven zij tot na de betreffende voorstelling uw eigendom; ook als u dus 
onverhoopt te laat zou zijn, blijven de kaartjes op u wachten. 
Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij altijd bereid deze voor u op te lossen . 

V.V.V . Schoonhoven 



Caves 
Hubert Wijnen 

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 Engel" 
Komt U natuurlijk ook 

naar "TINO" 



OPROEP 

3 1 

4 
8 

14 

22 

Hieronde r plaatsen we de wedstrijddata van d 

th uis wedstrij der. van u .v.v.(o la) de Ut rech t

se honkbalploeg die momenteel ere div is ie 

spee l t . 

Heb je belangstelling om naar deze we dstrij 

de n te gaan k i jken, geef je dan op bij Marc 

Lagran d. 

Voor diegene die k unn en rijd en zijn er twee 

vri j kaartjes. 

De data va n Spart a en Nep tu nes pr obe ren we 

ook te p laatsen. 

De ze aanbieding geldt oo k v oor de ee rder ge

pl aat st e WK-wedstrijden. All een bij vol doe n-

de interesse kunnen we met een groep gaan . 

Opg egeven een week v oor de wedstrijd. 

mei 14 . 30 uur uvv ADO 

juni 20.00 uur uvv Gia n ts 

juni 14 . 30 uur uvv Harlem Nic ols 

j uni 14.30 uur uvv Hc:aw 

j uni 14.30 uur uvv Nep tunes 



SCHOONHOVEN 26 april Mets HII - NadoV3 

(wedstrijdverslag heren II) 

10 

De eerste competitie wedstrijd van het sei

zoen '86, dat was natuurlijk wel even wennen. 

Het is toch heel wat anders dan in de vooraf

gaande oefenwed~trijden. 

Mets heren II had het dan ook duidelijk moei

lijk. Maar wat wil je met 4 nieuwe spelers in 

zo'n team. 

Hier en daar werden nog wat veld foutjes ge

maakt, maar een insi.der zal gezien hebben, dat 

er in dit team toch hard is gewerkt. 

Vooral de "back up" werd al beter verzorgd als 

in de vorige matches. 

Aan slag was het beduidend moeilijker voor de 

"rood grijzen" . . Er was te weinig durf en dan 

valt het niet mee tegen een zo gedegen spelen

de ploeg als Nado V. Over de uitslag (10-23) 

mceten we dan ook niet langer sikkeneurig zijn 

Gewoon met veel inzet er tegen aan en hard en 

veel trainen op het slaan. 

Een speler. 



li 
GLAASJE PEIK BEHANGER??? 

Ondanks het aanmatigende 11 tot de volgende 

maand" ben ik deze ke e r maar eens i.n de pen ge 

kl ommen voor de rubriek 11glaasje prikbe hs. nger.' 

Dat 11 tot de volg en d e maand ", zat me dwars omda 

gl aasje pr ikbeh ange r van oor s pro n g ee n rubr i ek 

was waa rin ieder lid een ander li d (of l ede n) 

ac hter het behang mocht plakken of verrassen 

met een glaasje prik. Daarom klonk dat "tot de 

v olgende macrnd" me in de oren alsof e r iemand 

bezig is dat monopolie in handen te krijgen. 

I emand ja! Want zijn of haar naam stond er ni e 

ach t er. Monopoli~en doe je maar thuis h oor! I k 

doe er in elk geval n i et aan mee! 

Dus! behang afsnij de n, inzepen met extra dikke 

lijm en flatsss, achter het behang en a lle bob 

b els met de bo~st el wegslaan. 

Mis sc hi en komt de sch rijver van dit epis t el we 

wa t ri go r eus over , maar wat wil je a ls je in 

het vorig e blad ze l f achter het boord bent ge 

timmerd .(?) 

Ik weet niet of h et volge ns de sp el r egels van 

deze rubr iek to egstaan is om in ~~n afleveri ng 

iema nd ach ter he+. behang te plakken en en ige 

glaasjes p rik te cverha~d i gen . 



ll. 
Die vrijheid gun ik mijzelf dan maar. Het wor-

den wel een paar dienbladen met glazen, maar 

hoe meer het er worden, hoe beter voor Mets. 

Het eerste blad met prik gaat naar de PPRRRR
commissie. Dit voor het prima clubblad dat zi, 

maker.. 

Vrolijk van opzet en gevarieerd. Zoals een 

niet altijd te v6lgen strip, de vrolijke con

versaties van een impire, een catcher en een 

1 oper die net binnen is, een vriendelijk woorE 

je van Nancy en Ronald, de Hints van Hin en 

het "glaasje prikbehanger." 

Hoe kom je op zo'n n aa m? Wel nu het is allicht 

beter dan "de opsteker van de week" van de 

Tros. Dat is pas echt slap gel ....• 

Dat clubblad is niet het en ige waarom de PR
commissie van mij deze glazen prik krijgt toe

bedacht. Want meer en me er zien we ook versla

gen in de plaatselijke bladen. Dit wordt hoofc 

zakelijk geregeld door het echtpaar Van der 

Meer. Extra grote g lazen alstublieft. 

Ook voor degene die de s t and van Mets met kc

ninginnedag geregeld heeft een ext r a groot 

glas. 

De schrijver wil ook nog een blad met enkele 

glazen verdunde li monade weggeve~ er. wel aan 

d e schilders en timmeraars van ons mobiele 



RELA Tl EG ESCH EN KEN 

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

in Delftsblauw en -gek leurd 

met standaard of speciaa l te 
ontwerpen decor 

handgeschilderd en/ of gescreened 

Laat u vrijblijvend informeren en 
bel: 01823 - 2344. 

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



I ··~ 
'. ._' i•r.,:. 0: ... j 

1,,: :jt ·~: •;~ : ,; 

Ji -:;-1'1== 

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 

,Pfie ~rger" 
leo stubbe 
kerkstraat 7 
schoon hoven 
01823-5712 1 

AUTOMOBIELBEDRIJF SCHAKEL 
off. Ford -dealer 

C. G. Roosweg4 
2871 MA Schoonhoven 

Telefoon 01823- 2967 
werkplaats 2425 



home. 

Ok~ , niet di e gozer van die ruit natuurlijk, 

maa r wel al di e mense n di e e r iedere zat e r da g 

wee r zijn om het onde rk omen dat we hebben e en 

beetje functioneel en geze lli g te maken . 

Hopel ijk wor den er daar binnen nog veel prik 

kerige dra nkj es genuttigd. 

Vana ch ter h e t boord, richtte to t u het woord 

OTTO OOMS 



WEDSTRIJDVERSLAG; METS H1 
(3 mei 1986 ) 

- BLEU-STARS 1 

De tweede tegenstander in de competitie voo r 

Heren 1 was BLEU-STARS uit Numans dorp . Een oud 

bekende voor de heren van METS. 

METS besliste deze wedstrijd in hun voordeel. 

Dit was gro t endee ls te danken aan het prima 

pitch-werk van Michaël. 

Hij en Rob Voorsluis als catcher zorgden vo or 

maar liefst 75% van de uitjes. 

Door he t goede spel tussen pitcher en catcher 

kwam het veldwerk van METS niet helemaal tot 

ziJn recht. Ze er weini g ho nk slagen voor de he

ren van BLEU-STARS. 

Misschien doordat ze te wei n i g in het veld te 

doen hadden probeerde METS het goed te maken 

met slagwerk. 

Dit is aardig gelukt 1- en 2- honkslagen ware n 

h et re sul taa t. 

En net als in de vorige wedstrijd werden er 

weer 3- homeruns geslagen. 

Dit keer door Frank( wat een klap), door Eric

Jan en een technische homerun voor Boudewijn. 

De score bl e ef toch beperkt, 4 voor BLEU-S TARS 

en 14 voor METS. 



kr~ !'\Et ; ERIC LUGHTEN' 
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De persoon die we deze keer blootstellen aan een 
kruisverhoor is een van de al wat oudere spelers 
van ons heren 2 team. 
Het interview werd deze keer niet door Janneke 
maar door maro gedaan. 
Ik ondervroeg hem toen ik bjj hem in de auto op 
weg was naar de t'birds in capella. 

Ik vuurde de eerste vraag op hem af. 
Waar en waneer ben je geboren? 

Ik ben s-eboren op 30 januari 1952 in den Bosch. 
(Erik is dus nu 33) 
Rene gaf jou op als volgend slachtoffer, omdat 
jij ztjn bloedbroeder in het veld zou zijn. 
Wat bedoelde hij hiermeei 

Dat weet ik ook niet precies, waarschijnlijk om
dat we mekaar al zo lang kennen. 
Zijn vader was net als de mijne beroepsmil itiar. 
Ook kwamen we ongeveer tegelijk naar Schoonhoven, 
waar hij vlak achter me woonde. 

0 ja, je bent pas verhuist, een heleboel mensen 
weten je nieuwe adres nog niet. 
Waar woon je precies? 

Ik woon nu in de leegwaterstraat nr 100. 

Volgende vraag, wat voor opleidingen heb je ge 
daan en wat voor werk doe je nu? 

Ik heb .eerst de LTS gedaan en daarna de ambachts
school. Ik ben nu fotolaser, dit houdt i n da t je 
heel nauwkeurig kan lassen. 
Ik las nu voorname lijk pijpen. 
Maar hiervoor heb ik nog een hoop andere baantjes 
gehad, ik heb ook nog bij de marine gezeten. 
Ik ben nu pas 8 jaar pijplasser. 



Ben je getrouwd en heb je kinderen? 
16 

Ja ik ben getrouwd en heb een dochter; Priscilla. 

Hoe ben je in Schoonhoven terecht gekomeni 

Dat was om dezelfde reden als Rene'mijn vader 
was ook gelegerd in de kazerne in Schoonhoven, 
daarom verhuisden we hiernaartoe. 

Hoe ben je bij de vereniging gekomen? 

Dat was tijdens de oprichting, ik had een kollega 
die in curacau vrij hoog speelde en toendertijd bij 
sparta. Door hem kreeg ik ook intresse en tijdes 
de oprichting heb ik me dus opgegeven. 

Hoe vind je dat onze vereniging draait? 

Wel goed het is nog steeds gezellig. 

Hoe vindt je da~ heren 2 draait? 

De prestaties blijven nog uit, maar we zijn goed 
gemotiveerd, als we een wedstrijd hebben zijn prac
tisch alle jongens er. 
We hebben er echt zin in alleen is ons spelnivott 
nog wat laag. 
We hebben natuurlijk wel een hoop nieuwe jongens 
maar als team ontbreekt het ons aan ervaring. 
Ik kon een tijdje niet trainen en nu merk je het 
verschil van ervoor en nu wel we worden langzaam 
beter. 

Laatste vraag; Wie is het volgende slachto f fer? 

Nu eens iemand van de jongeren, ik dacht Bri an van 
der Zee, hij is altijd aanwezig en hij moet er voor 
liften, ook vindt ik dat hij erg goed gaat spelen. 

Dit was dus het interview met erik luchten. 
We verloren de wedstrijd tegen de t'birds maar we 
hadden toch goed gespeeld. 
Tegen brian wil ik zeggen; ik zie je binnenkort 
en bedenk vast wie de volgende wordt. Dit was Marc 
lagrand voor het balletje tot ziens. 
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Bes t e jonelui, 

We hebben nog steeds geen copy on tvangen voor 

deze pagina. Je z ou haast denken dat onze le de 

een gebrek aan inz e t e~ motiva tie hebben. 

Dit is niet helemaal waar want veel leden ze t

ten zi ch in voor onze vereniging . 

Op de brader i e zowel als op èe laatste konin 

ginnedag hebben we veel hulp ontvangen van de 

wat jongere leden (bedankt hiervoor). 

Ook bij wedstrijden zijn de jong e fans vaak aa 

wez ig. Daa r om will en we jullie vragen ook eens 

iets v o or de clubkrant te schrijven. 

Wij wachten met smart op jull i e copy. 

ONZE FANS 1 -------

Hoe heet die club waar 
we alles gaan slopen? 

,G<J[!f.JOóANfoe 
KOM N1€'f MEtfZ. 

uJODN .' 



Ja hoor het onverw ac hte is nu dan toch gebeurt, 
we hebben kopy e n wel van dames een en twee. 
Achtereenvolgens rle wedstrijdverslagen van de 
wedstrijd van woensda g 30 april Dames I -Over
kanters en van donderdag 1 Mei Dames II-St.Lode
wi jk ,geschreven do or de dames Lutterman. 

Behalve dat het oo 38 april koniginnendag was, 
speelde d ames I s'avonds hun eerste co mpetitie
wedstrijd tegen Overkanters.Dit tea m komen wij 
voor het eerst tege r1 in een co rnpet i tie, du s we 
wisten ei g enlij k ni et wat we konden verwachten. 
' 1ol enth ousiasme stonden uiij ,Dames I dus ,al om 
ongeveer 6 uur op het veld i n te g o oi en en warm 
te worden.Nadat alles al geregeld was moesten 
we non op ~~n ding wach ten : de te g enpartij. 

Om ongeveer 10 voor 7 kwamen ze dan toch,om
gekleed en wel, door ons nieuwe toe g an gs hek. Maar 
meteen beginnen. 
De wedstri jd liep voor ons doen re delijk goed,met 
e e:i paa r u i tzon de r ir:gen daa rgelat en , ';•!e kon den 
heerli jk slaan,wat ook wel b leek ui t he t s l ag 
gemiddelde wat n iet J.aqer ku.1a ~1 dan o. sno en twee 
kee r zEl fs op 1000. 

Sl ag beurten waarbi j je twee keer moest sla an 
\.varen qer::n uitzo nr:lcrir·,,:e n. i,2 lveru nge c!e wecJstrijcJ 
1.uerd er in r~et •.1eld get,Jisseld en q ingen we weer 
'] R ,u o o; , 11 r-n· , ! s r • 0 n c 2 n k s h c t fJ u L: 1 . .i e i-: e n d e co a c h e s 
d ie soms ont z e tten d vervele nd ware n ,ten ge volge 
van eer: mi c:da qj e hi : r '.8 dui f ,heb ben we toch een 



redelijk eindresultaat neergezet 32-9 voor ons 
dus. 

2D 

Nu op na a r de volgende wedstrijd op 9 mei tegen 
te qen Red -Geese in r oes. 

Birgitta Lutterman. 

St lodewijk- ~e ts dames II(w~s gnverslaanbaar) 

De competitie is ook voor Mets dames II beg onnen, 
en wel op 1 Mei.Velen van jullie zu llen wel eens 
gedacht hebben,nu ze geprom oveerd zijn,zullen za 
wel een keer verliezen.En ja,het is bijna niet te 
geloven,maar dames II heeft verloren van St.Lode
wijk met 8 -1'2. 
Donderdag 1' mei vertrokken tue iets later dan ge
ptand richting Rotterdam.In Rotterdam aangekomen 
moesten we e e rst ev en bijkomen van de hitte daar
na g in gen we inlopen en ingooien • 1,1 oord@ t we be -
gIDnnen kwamen de Aspiranten meisjes van Mets 
ook het veld opdraven,zij moesten ook tegen Lode
wijk spelen. 
Toen we de tegenpartij zagen s c hrokken we wel even 
want het warerr niet bepaald slanke dames,maar ja, 
we begonnen toch maar om zeven uur(Logica?) 
In het begin ging het best aardig maar naar mate 
de wedstrijd verliep maak ten we 'kleinA' foutjes, 
maar er waren ook goede acties in het veld,zelfs 
een dubbelspel.De mensen bij on s op de bank moest~ 
en af en toe hun hart vasthouden,want ze keke n 
toe hoe Dionne,op ee n 1nerkwaar dic e wiize,maar wel 
he e l goed,twee van g ballen had. 
We konden de stand 8-5 voor Lodewijk no g teru g
brengen tot i-8,maar de laatste inning liet zien 
dat de andere dames to c h een ietsie-pietsie bet er 
waren .Daardoor tuonnen zij met 12 -&En toen kwam 
de volgende schok want we moesten een 8ndere yel l 
op het e ind doen(W hen we win we make this sound, 
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ging deze reis niet op)en dat was wel even vreemd. 
Er was ook nog een klein misverstand j e nl: 
er gingen twee auto's eerder weg en Hin dacht dat 
Michael of Ronald de materialenzak had meegenomen. 
Later bleek dat de materialenzak nog braaf op ons 
la g te wachten in Rotter dam en dat terwijl wi j al 
in Schoonhoven u1aren.Erg jammer,maar Hin r,10 Eic:, t de 
zak op zonda g weer ga a n hale n . 
En hierbij danken wij Hin en geven hem de 
'PRIK VAN DE KAKTUS' voor zijn goede inzet op zijn 
vrije dag. 

Patricia 

Onderscheid 

• • moet er ZIJD 



.2). 
Na het verhaal de olifant hebben we nu een nieuw 
verhaal voor jullie het is geschreven door een 
engelse schr:ijver (naam onvindbaar) en het is geti -
teld 11stoffel:ijk overscho ';" 

Het zal worden geplaatst in twee delen. 

Stoff~jjk overschot 
Een vari de grootste problemen waar elke lijkbezorger mee 
zit, is het aantrekken van vakbekwame hulp. Amos Duff, 
eigenaar en beheerder van Silver Glens Begrafenisonderne
ming, maakte op die regel geen uitzondering. Zijn nieuwste 
assistent, een stuitend opgewekt jongmens dat Bucky heet
te, deed zijn werk niet alleen onhandig, slordig en ongeïnte
resseerd, hij had bovendien nog de irritante gewoonte om 
tijdens zijn bezigheden tussen zijn tanden te fluiten. Maar 
Amos zette zijn eigen tanden op elkaar en slikte het maar. 
De kleine onderneming, met zijn gestaag teruglopende winst, 
kon zich het kleine weekloontje van Bucky maar net ver
· oorloven. 

Amos was een klein, kwiek mannetje met droevige ogen, 
en toen hij op een dinsdagmorgen zijn achterkamer betrad 
om inventaris op te maken, leek hij nog kleiner en droevi
ger dan anders. Er lag op dit moment maar éen 'klant' uitge
stald, een geelkleurig lijk met een bolle buik en een pruileri
ge, verontwaardigde trek op zijn gezicht. De klant was inge
schreven voor wat in Amos' catalogus de Eenvoudige bezor
ging werd genoemd. De heer die de begrafenis had geregeld 
was een bedrijfscompagnon van de overledene en hij had 
botweg elk aanbod afgeslagen dat een vijfde-klas begrafenis 
te boven ging. 

Bij · het horen van Bucky's schrille gefluit draaide Amos 
zich met een pijnlijk vertrokken gezicht om. 'Hé, meneer 
Duff,' zei de jongen opgewekt. 'Wat vindt u van die meneer 
Kcssler? Wat een dikzak, hè?' 

'Een beetje meer eerbied,' zei Amos op ernstige toon. 
'Hoe vaak moet ik je dat nou nog zeggen?' 

'Zeg, wat is er eigenlijk met die ouwe baas gebeurd? Zijn 
hoofd ziet er ordentelijk uit, maar de rest van zijn lichaam is 
behoorlijk toegetakeld.' 

'Hij heeft een auto-ongeluk gehad. Een heel trieste zaak.' ~1 
'Tjonge, dat moet hard aangekomen zijn,' zei Bucky \::) 



spraakzaam. 'Al die gebroken botten en dat gat .. .' 
'Wat voor gat?' ,_: -:-~ 
'Een lelijk gat b---_n zijn ribbenkast, maar misschien zie 

ik het verkeerd. Zeg meneer Duff, mag ik er een half uurtje 
tussenuit? Ik moet een boodschap doen voor mijn moeder.' 

'Goed,' zei Amos met een zucht. 'Maar niet langer dan 
een half uur, denk erom.' 

'Natuurlijk, meneer Duff.' 
Bucky vertrok, zijn handen diep in zijn zakken. Zijn ge

fluit leek in het kantoortje te blijven hangen, rondwarend 
als een dolende ziel. Pas toen de echo ervan was verstomd, 
liep Amos naar het lijk, trok het laken terug en bekeek de 
verwondingen. 

Er zat inderdaad een gaatje; de jongen had veel fouten, 
maar zijn ogen waren uitstekend. Het zou door allerlei din
gen veroorzaakt kunnen zijn; bij een autobotsing gebeurde 
er van alles. Jvlµar Amos, gedreven door louter nieuwsgierig- _ 
heid, bekeek tiet eens wat nauwkeuriger. Toen besloot hij 
wat dieper te zoeken, om te zien of er zich boven de rib
benkast misschien een vreemd voorwerp had vastgezet. 

Na enkele ogenblikken stelde hij vast dat zijn vermoeden 
juist was geweest: het voorwerp, hoe diep ook, zat er zeer 
beslist. _ 

Hij rechtte zijn rug en de schok van herkenning lag dui
delijk op zijn gezicht. Dit was niet de eerste maal dat hij dit 
type wond had gezier, en alleen door de grote hoeveelheid 
andere verwondingen op het verminkte lichaam van me
neer Kessler had dit gaatje aanvankelijk onbeduidend gele
ken. Maar nu wist hij dat het dit niet was. 

Het was veroorzaakt door een kogel. 
Zijn eerste gedachte was de kogel te verwijderen , maar 

hij besloot dit niet te doen . Volgens de overlijdensakte werd 
de dood van meneer Kessler toegeschreven aan de verwon
dingen, tengevolge van het auto-ongeluk. Hier stak duide
lijk meer achter dan wat het oog van de lijkschouwer had 
waargenomen. Moest hij de politie inlichten? Of in ieder ge
val meneer, meneer ... 

Hij probeerde zich de naam van de compagnon te herin
neren. Foley! Zo heette hij. Hij zag het dorre gezicht met 



de smalle lippen van Foley weer voor zich. Hij had de man 
met 1; • ")niet gemogen, nog vóor hij van de lage prijs hoorde 
die rv1ey bereid was te betalen om zijn partner een behoor
lijk afscheid te bereiden. 

'Bucky!' riep Amos, en toen schoot het hem te binnen dat 
Bucky weg was. Hij haastte zich naar het kantoor aan de 
voorzijde en vond daar Kesslers dossier. De weinige gege
vens die hij daarin Jas leverden niet veel op. 

Hij was in een geagiteerde, maar prettig opgewonden 
stemming, toen Bucky een uur later terugkwam. Nog voor 
Bucky de kans had om zijn excuses aan te bieden, gaf Amos 
hem een opdracht. · 

'Ga naar het archief van de Times,' zei hij, 'vraag de kran
ten van 9 en 10 maart ter inzage en kijk of je iets over het 
ongeluk van meneer Kessler kunt vinden.' 

'Waarom, meneer Duff?' 
'Vraag ik je waar je al die tijd hebt uitgehangen? Ga naar 

de Times en zoek dat artikel op. Schrijf er elk woord van 
over en kom er mee terug. En vlug een beetje.' 

Bucky grijnsde en salueerde . 'Oui, mon capitaine!' 
'Ma ak dat je wegkomt!' 
Bucky maakte rechtsomkeert en ging de deur uit. Amos 

liet zich dieper in zijn draaistoel zakken, tikte met een pot
lood tegen zijn tanden en overwoog de mogelijkheden. · -

Het duurde twee uur voor Bucky hem bracht wat hij no
dig had. Er stond niet veel in het bericht, maar hij kon het 
toch wel gebruiken. Kessler was na een jachtpartij rnt!t zijn 
compagnon Marvin Foley naar huis gereden; ze woonden 
beiden in Scarsdale. Kessler was een weduwnaar zonder 
kinderen. Foley beweerde dat hij verblind werd door de 
koplampen van een tegemoetkomende truck en daardoor 
van de weg was afgeraakt. Gelukkig werd hij uit de auto ge
slingerd, maar Kessler bleef erin zitten toen de auto van een 
aquaduct af slipte. 

Foley had duidelijk tegen de politie gelogen. Niemand 
schiet op een dode. Was het 'ongeluk' pas gebeurd nadat 
Foley, in een aanval van woede, zijn compagnon had dood
geschoten? En had hij daarna een botsing geënsceneerd om 
de ware doodsoorzaak te verhelen'? Of was het allemaal 

@ 
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zorgvuldiger voorbereid en uitgedacht? Ja, dacht Amos, 
denkend aan Foleyi: ---1chtere, zakelijke houding, de woor
den die over zijn str .... ::e lippen kwamen als dorre bladeren, 
dwarrelend van een dunne, dode boom. Foley had het alle
maal van te voren beraamd, om alleen de vruchten van hun 
zakelijk succes te kunnen plukken. 
, Amos Duff dacht er helemaal niet meer over om de poli

tie te waarschuwen. Het leek hem beter eerst met meneer 
Foley zelf te praten. Hij sloeg het telefoonboek open ep. 
vond wat hij zocht; KESSLER & FOLEY, Feestartikelen. 
Hij draaide langzaam het nummer. 

Er stond een clown bij de deur van Foleys kantoor. Hij was 
gemaakt van plastic en als je hem een stomp tegen zijn bol
le neus gaf, viel hij, dank zij zijn verzwaarde voetstuk, niet 
om. De secretaresse àie de deur bewaakte, giechelde toen 
Amos de pop_ tJekeek. · · 

'Een van onze leukste snufjes,' zei ze. 'Meneer Foley zei 
dat ik u meteen binnen kon laten.' 

'Dank u,' zei Amos. 
Foleys kantoor ademde een aanmerkelijk minder vrolijke 

sfeer. Het interieur zag er streng en sober uit, met houten 
lambrizeringen en jachttaferelen aan de wanden, en het was 
er ondraaglijk wann. Foley, die niet opstond om zijn bezoe
ker te begroeten, zat in een leren stoel met een hoge rug
leuning en had een grote wollen das om zijn nek geslagen; 
hij zag er koud uit, ondanks de hitte. 

'Komt u alstublieft direct ter zake,' zei hij. 'Ik heb u al 
verteld dat meneer Kessler geen familie had, dus ik wil niets 
uitvoer igs. Doe wat u doen moet en doe het snel.' 

'Oh, ik kwam helemaal niet over de begrafenis praten, 
meneer Foley.' Amos ging bedachtzaam zitten. 'Niet direct, 
tenminste. Ik kwam u alleen vertellen dat ik . . . dat ik iets 
ongewoons heb ontdekt.' 

Foley 's ogen waren doorgaans al spleetjes. Nu waren ze 
helemaal niet meer te zien. 'Wat bedoelt u met iets onge
woons?' 

'Nou, u herinnert zicii nog wel dat u tegen me zei geen 
aandacht te besteden aan de ... kosmetische verzorging van 



meneer Kessler. Maar ik heb een nogal, laat ik zeggen, le
lijke i -~~vonding ontdekt •.. ' 

'Gu .... L u verder,' gromde Foley. 
'Misschien hoef ik niet in details te treden.' 
'Dat lijkt me van wel.' 
Amos begon opeens te twijfelen. Was het mogelijk dat Fo

ley niets afwist van de kogel in het lichaam van zijn vroegere 
compagnon? Hij besloot alles te riskeren en Foley op de 
proef te stellen. Hij stond op. , 

'Het spijt me. Ik heb me waarschijnlijk vergist. Ik zal het 
gebruikelijke politierapport opmaken en ... ' 

'Ga zitten!' riep Foley, en zijn stem klonk als het zwiepen 
van een rotting. 'U kunt me dit niet zomaar komen vertellen 
en dan de deur uitlopen. Waar is dat politierapport voor 
nodig?' 

'Dat is maar een formaliteit, meneer Foley. Bovendien 
kan ik me wat die wond betreft best vergist hebben; de poli
tie zal wel een lijkschouwing verrichten, en dan weten we 
het zeker.' 

Foley deed iets onverwachts. Hij glimlachte. 
'Gaat u toch zitten. Wilt u iets roken?' zei hij vriendelijk. 

· 'Een sigaartje? Ik rook zelf niet, maar ik heb altijd sigaren 
bij de hand voor mijn betere klanten.' 

'Ik mag af en toe graag een sigaar roken.' 
Foley tilde het deksel van een tabaksdoos en overhan

digde Amos een Corona. Amos stak hem aan, nam genie
tend eeri paar trekjes en zei: 'Volgens mij is de wond toe
gebracht door een kogel uit een geweer, waarschijnlijk een 
met een stalen mantel. Ik heb veel van dergelijke wonden 
gezien, maar ik zou me kunnen vergissen.' 

'Ik kan me niet voorstellen hoe die daar moet zijn geko
men,' zei Foley. 'Er moet een logische verklaring voor zijn.' 

'Natuurlijk .' 
'Maar als zakenman voel ik weinig voor allerlei toestan-

den en drukte . U begrijpt ongetwijfeld wat ik bedoel .' 
'Vanzelf.' 
'Hoe vindt u die sigaar?' 
'Heerlijk.' 
'Kosten twee dollar per stuk.' 

.z.b 



WEDSTRIJDVERSLAG 3 MEI 1 86 
ophers III - Mets heren II (te Maassluis) 

Met de flink e nederlaag van de vorige week nog 

vers in het geheugen trok het 2e herenteam van 

Mets voor hun tweede wedstrijd naar Maassluis. 

Vast besloten om er nu iets meer van te -maken 

ging en zij het slagperk in. Het pak .te in de 

eerste i nn in g e chter niet best u it. 

Zelf punt scoren te gen 9 om je or en . 

René pitchte niet zo als ge bruike lijk en dan 

noch de verscheidene veldfouten, 9-1 na één 

i nn ing, 't is zonde. 

Niet ge tr eurd, gewoon al les op al l es zetten. 

Zo gezegd zo gedaan. In het ve ld liep het al 

he el wat beter, feller vooral en aan slag 

blee f het moeilijk, maar we pikten iedere keer 

toch een p untje mee. Met iets f e ller honklopen 

en een betere scheidsrechter had er nog wel 

iets meer ingezeten . Erg onge l ukk ig met de be 

oord el ingen was Brian van de Ze e (2 maal zeer 

ont e recht uit ge geven). Bij goede bes lissi ngen 

had hij evenals Max z eke r 1. 000 ge sl agen . Nu 

bleef het bij 0 ,75 0 s t eken . Toch prima presta 

ti e s. Brian haalde z ' n gram echte r van af de 

heu ve l. Drie pu nten ga f hij nog maar weg en 

dat voor z'n ee rste pitc h optreden!! 



2.L 
Als de stijgende lijn van de eerste 2 wed-

strijden er in blijft zitten, zullen we snel 

onze eerste competitie puntjes pakken. 

Otto Ooms 
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RED GEESE - METS DAMES 1 (vrijdag 9 mei 1986~ 

Vrijdagavond stond de voor ons moeilijke wed

strijd tegen Red Geese uit het verre Goes 

(Erik-Jan en Gerard bedankt voor resectievelij 

het rijden en het ter beschikking stellen van 

de auto) op het programma. In de eerder gespee 

de wedstrijd tegen die dames konden we meestal 

net niet winnen. We verloren dan met een mi

niem verschil. 

Uiteindelijk toch nog met negen dames gingen 

we om half zes op weg naar Go es. Om half acht 

moesten we beginnen. Wij waren als eerste aan 

slag en maakten meteen drie punten. Red Geese 

maakte in hun slagbeurt maar één punt. Wij in 

de volgende twee . Daarna werd het erg moeilijk 

voor Red Geese. 

Goed pitch-en veldwerk waren er de oorzaak van 

dat zij weer snel in het veld stonden. De vol

gende innings werd er niet zo veel gescoord, 

maar we stonden wel met 6-2 voor. Daarmee wa

ren we nog niet tevreden en brandden we pas 

echt los. Gitta maakte in een veldbeurt drie 

goede uitjes en toen begonnen we goed te slaan 

en haalden vijf punten binnen. 

Het was nog nooit gebeurd dat we zo'n voor

sprong op hen hadden 11-2! 
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We waren blijkbaar zo blij dat we in de eerst 

volgende slagbeurt van de Red Geese de eerste 

slagvrouw onnodig een home - run lieten lopen . 

Tot drie keer toe werd de bal slecht verwerkt 

en h e t meisje kon lachend binnenkomen. 

Maar we herstelden snel en een goede aktie 

van Janneke en Annetje kon voorkamer. dat er 

nog een punt gemaakt werd . Rina besl o ot de 

wedstrijd met een dubbelspel. Ze ving de bal 

en de dame die op 1 stond, kon niet meer op 

tijd terug zijn en was dus ook ~it . 

Een goed einde van een goede wedstr ij d van 

onze kant en een tegenvallende Red Geese; 

11- 3 ! ! ! 

SUSAN 

l'DRATHER 
BE PLAYING 

FTBALL 
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zijn er bij heren 2 een aantal nieuwe spelers 

bij gekomen en zijn er een aantal junioren 

doorgestroomd, geluukig is ook hier een stei

gende lijn merkbaar. 

Goed presteren en hoog op de ranglijsten 

staan is één ding, maar plezierig spelen 

en samen goed met onze sport bezig zijn is 

mijn inziens zeker zo b elangrijk en daarmee 

z ij n v olgens mij alle teams heel goed bezig . 

• • • • • • • • • • • • HOUDEN ZO ,, • ••••••• • • • • •• •••. 

HI N. 
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voor het echte franse stokbrood 
croissant en petit pains 

...... ~ WIJ~ +o_,. 
.... 

Lopikerstraat 44, Schoonhoven 
Telefoon 01823- 4 767 

PURN□T 
"L~ irz, dae~hef ,,,,~e(/-. 

HA VEN 45 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 3071 

RJ Ullllf llllll'.i 

Voor heel 
uw interieur 

Lopikerstraat 18 - Schoonhoven - tel. 01823-3783 

~ Haven34 

►~ 2871CN 

n Ort Schoonhoven 
.... Tel. 01823-2334 

riizen Geopend: 
'J ma Vm v~ 

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

graveerinrichting en • za er ag 
showroom • 10.00-16.00 uur 

RIKKOERT 
Voor al uw 
boeken 

Lopikerstraat 45 tijdschriften 
Schoonhoven 
Telefoon 01823-2773 



W.W.S. 

Parkeersystemen 

Slagbomen 

Verkeersdetectoren 

import-export 
Veldkersweg 35 
3053 JR Rotterdam 
Holland 
Telefoon 0 10-18 7921 


