
SCHOONHOVENSEHONK-EN 
SOFTBAL VERENIGING «METS» 

Roland van Ipenburg, 
Lorentzhof 32 , 
Schoonhoven . 

EEN BALLETJE 



Deerenberg 
Haven 50 

Schoonhoven 
op t ic ien optometrist 
contact len s-sp ecial is! 
e.v. A.N.V.C. 

O .C.C. (oogmeet en contactlens-c ent rum) - Tel. 01823-2 412-4945 

Bij 

Juwelier 

Rikkoert 

slaagt U voordelig 
voor een 
goed horloge. 

RIK KOERT Juw eli ersbedrijven B.V._ 
Haven 1 en 5 Schoonhoven - Tel. 01823 2651 
Postbus 35, 2870 AA 

EETCAFÉ 

:Jö/lien 

opdefteta 
zie Je nog Yllnders 

r ijw ie Ie n 
vindt u bij: 

KEES MAAS 
Koestraat 95- 97 

Telefo on 01823-2930 
Schoonhoven 

Batavus - Peugeot -

het café met 150 soorten bier in voorraad 
Tol 10 Schoonhoven Telefoon 01823-5200 



Voorzitter 

Vice-voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Wedstrijdsecretaris 

Algemeen lid 

1 

BESTUUR 
4e jaargang nummer 2 

Hin Veelenturf 
A.Beylinggracht 22 
tel: 6008 

Gerard Lutterman 
Lorent zhof 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 Heutszatraat 16 
tel: 4259 
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RELATIEGESCHENKEN 

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

in Delftsblauw en -gekleurd 

met standaard of speciaal te 
ontwerpen decor 

handgeschilderd en/ of gescreened 

Laat u vrijblijvend informeren en 
bel: 01823- 2344. 

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

<i~ 
De Ze:~I:port-specialist · {;,;·~;;)': 

heeft alles voor je in huis. Voor zaalsport, ~ :~ -:;,, 
gymnastiek, veldsport, voor àlles! Kom maar' s kijken. • ....... c. 



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 

,{!/fe 8Ït1!)er" 
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 
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'Is 't heus?' 
'Ik zal u er een dç '~an sturen,' zei Foley; hij stond op 

en stak Amos zijn hà"d toe. 'Het was me een waar genoe
gen, meneer Duff. ,Laat u mij vooral weten wanneer die ar
me George wordt begraven. Ik zal er zelf niet bij zijn - ik 
vind begrafenissen nogal morbide, maar ik zou graag wat 
bloemen sturen.' 

'Meneer Foley, ik geloof dat ik niet duidelijk genoeg ge
weest ben.' 

'O nee?' 
'Het is niet mijn bedoeling om drukte te maken.' Amos 

blies een kringetje rook uit. 'Wat ik zeggen wil is ... nou, 
ronduit gezegd, vind ik het eigenlijk niet juist dat een per
soonlijkheid als meneer Kessler met zo weinig luister wordt 
opgeborgen. Nogal kwetsend voor zijn nagedachtenis, vindt 
u ook niet?' 

Foley ging zitten en vouwde zijn handen. 'Wat had u dan 
willen voorstellelI?' 

'Ik dacht aan iets ... passends.' 
'Meneer Kessler was weduwnaar, weet u; hij had geen 

familie.' 
'Het gaat om de gedachte,' zei Amos. 
'En wat had u dan gedacht?' . 
'Ik dacht aan iets ... groots, iets plechtigs. Een begrafenis 

met alles erop en eraan. In onze catalogus noemen we die 
Klasse A. Ik vind echt dat meneer Kessler dat toekomt, u 
niet?' 

'Nee,' zel Foley botweg. 'Om u de waarheid te vertellen 
was hij een opgeblazen dikdoener, een slecht zakenman. En 
wat is precies het verschil tussen een Klasse A begrafenis en 
een gewone?' 

'Wel, om te beginnen wordt het stoffelijk overschot .. .' 
'Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel het verschil in prijs.' 
'Oh.' 
'De begrafenis die ik bestelde kost driehonderdvijftig dol-

lar. Wat gaat me een Klasse A kosten?' 
Amos keek naar de gloeiende as van zijn sigaar. 
'Achttienhonderd dollar. Maar daar is bij inbegrepen .. .' 
'Interesseert me niet.' 



l, 

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

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

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

Zo wordt voor velen de 

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

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

toch niet nodig hebt. Voorkoming 
van misdrijven. 

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

VOORKOMING 
MISDRIJVEN 

Een zaak 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 doo r het gehele land, welke zijn 
aangesloten bij de theaterbespreekcentrale. 
Ook voor muziek- en popconcerten, alsmede toneel- en cabaretvoorstellin
gen, sport- en andere evenementen. 
Het is niet mogelijk plaatsen te bespreken voor filmvoorstellingen. 
De plaatsen worden telefonisch door de V.V.V. gereserveerd. 
U moet de besprekingen bij de V.V.V. op het kantoor komen maken, (dus niet 
telefonisch). Dit kunt u doen van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur en 
van 14.00-16.00 uur, zaterdags van 12.00-16.00 uur. 
In bijzondere gevallen met voorbespreking voor popconcerten e.d. kunt u 
zaterdags reeds om 10.00 bespreken op het V.V.V. kantoor. Het bespreken 
gaat als volgt: U krijgt op het V.V.V. kantoor na de betaling een voucher 
(bespreekbewijs), met deze voucher gaat u naar de kassa van het betreffende 
theater en neemt daar uw kaartjes in ontvangst. U hoeft deze kaartjes geen 
uur van te voren af te halen. Daar u deze kaartjes reeds hebt besteld en be
taald blijven zij tot na de betreffende voorstelling uw eigendom; ook als u dus 
onverhoopt te laat zou zijn, blijven de kaartjes op u wachten . 
Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij altijd bereid deze voor u op te lossen. 

V.V.V. Schoonhoven 



Caves 
Hubert Wijnen 

en 
gedlstllleerd 

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

RESTAURANT 

Il TINO" 
Haven 14-16 - Schoonhoven 

Telefoon 01823- 2618 

* Voor een 

GEZELLIG DINER, RECEPTIE 

OF FEESTAVOND, 

al of niet in samenwerking met 

Kegelbaan "De Engel" 
Komt U natuurlijk ook 

naar "TINO" 
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· Fo!~ pat&9" cbequeboekje uit de lade van zijn burea. u 
en ·1x., mot em krassende vulpen en een stramme hand 
te scru,,vcn. 'Dltlloeza aanbetaling,' zei hij, 'van zeshonderd 
dollar. Mijn ~ aànbctaling was honderdvijftig, dus dat 
maakt samea Z8ftllhonderdvijftig. De rest wordt u betaald 
zodra meneer x.Ier ter aarde is besteld. En dan wil ik 
nooit meer imva u ho~ meneer Duff.' 

'Natuurlijk.' al Amos gretig. 
Foley ritm dl cheque uil het boekje en overhandigde 

die. 
'U doet hier lwl goed. aan.' :zei Amos. 'Sommige dingen 

kunnen niet In ... worden uitgedrukt.' · 
'O nee?' m PoleJ droogjes. 'Zoals wat?' : ; 

Drie dagen later, u het volbrengen van zijn dienGten, deed 
Amos zijn fflceniq op de post voor het nog uitstaande be
drag van duizendvijftig doîlar. Toen hij tegen het eind van 
de week nog geen cheque had ontvangen, belde hij de fu. 
ma Kessler & Foley en vernam dat mepeer Foley de stad 
uit was. Hij wachtte geduldig tot de donderdag van de vol
gende week. maar oog steeds was er geen cheque binnenge
komen. Op~ belde hij de firma nogmaals; meneer 
Foley was wel ~g maar zat in een conferentie. Kon 
hij meneer Duff terugbellen? Ja, zei meneer Duff. Maar me--
neer Foley belde niet terug. . 

De wedt du.mp waren er geen 1'Janten; Bucky was af
wezig (hij had d.e w,orgaande vrijdag na ontvangst van zijn 
loonzakje onlllq genomen) en het geld van Foley ontbrak 
nog •stecm. Ea derde telefoongesprek leverde alleen maar 
een nieuwe uitvlucht op en meneer Duff begon ernstig te 
twijfelen na tie oprechtheid van Foleys bedoelingen. 

Op dinsd~n kreeg hij de man zelf aan de lijn. 
'O gel~' Ki hij met een gemaakt lachje. 'Ik had al 

bijna do hoop.~ meneer Foley. Wat die .rekening 
betreft. bedoel lt.• 

'Welke~ 
'Nou, dielkabobptuurd. Voor de begrafenis.' _ 
Het bl~ cm opablik stil. Toen zei Foley: 'lk geloof 

dat u zich wqist. Jk heb u voor uw diensten het volle be-

39 



drsg b~taaJd. R.1$ u tl1z.m~ 'f.~ ~ fö'iZ;t u uw tlg~";; ,: ,ta- i 
loges m::i.ar eem '!x::/i ~• ! 

'Maar meneer Fo!e1 •• / _ 1 
'Ik ken uw tarie~n heel ~~ mw~ Duff. Ik btb ze 1 

zorgvuldig nagelopen, U hebt him~ g--Am h~orging die 1 
meer dan :zevenhonderdvijftig ~~ • en ü heb de ge-
annuleerde_ch~ues voor dat b&dr-4' · 

1 
'Maar de omstandigheden lap~- ••• • 
'O jn?' _ _ 
'Luistert u eens: zet Amoa ~ -U weet wrdomd goed 

dat die ánders lagen. U w~,et mt §k p deen als ik dat geld 
niet krijg .• ! ·, 

'Wát gaat u dan doen? De politl@ ~ hi!ea?' 
'Dacht u van niet?' · 
Foley lachte spottend. 'N:it,nirlijk ~ u dat niet. Bed;!nkt 

u wel dat u Kesslier onder ere ~,J ~ pt opt, mtr,eer 
D4ff. Als u. d'\ipotitie vraagt be·m op te r,aven, zai u ze 
moeten vertellen waarom u m~ ~ meldmg hebt ge
maakt van dat zogenaamde 3cll~ ~ tl dat u dat 
kan doen, meneer Duff?' 

Amos sputterde en het moett '{,~ ill lliDtwOOrd doorQ 
gaan. . · 

'Dat dacht ik al.' zei Fotey. en :rijn ,,_ Monk %0 zetrver
zekerd dat Amos hem graag rus klant W willen hebben. 
'U hmt mij er nooit bij betrekk~ ~- ettk u zelf erbij 
te betrekken. -En u hebt geen enke]o ~ dat · uw be
schuldiging zal worden ~eloofd. U ~ -ê aak maar het 
beste vergeten, meneer Duff. Ik ~• t ~ -~ dat als ik u 
nu betaal, ik zal blij,;er; betalea. Dl'• ~ lt er niet eens 
aan.' ' 

Toen hing hij op. · .: -
~.~~ 

In zekar opzicht vond Amos het 
der dan zijn eigen rouwkamer. 
mer van inspecteur Mcrgan te 
beuren. Eindelijk kwam de dct 
door Foley. Foleys gezicht stond 
ging en was rood aangelopen. rusof _ . 
nek hem de adem afsneed. 

.zou ge
!gegaan 

ontwaardi
om zijn 



ZONNEBANK 
met HEMEL 

MET GEZICHTSBRUINER 

per keer ........ 13.50 
Abonnemen t 
(10x) .... .......... 115.00 

BELVÉ DÈRE 
LEKDIJK 2-8 

TEL . 01823 - 2377 - 2723 

Alleen volgens afspraak 

, ...• ~ : 

,{ . . ... {f !,;1 
• · .,·~· . . : 

'- ·-..:-
' 

1 

1 

1 
1 Schoonheidssalon 
: "Ria Weeber" 
1 

1 

1 

1 

Ar chimedesstraat 9 
Tel.: 01823-3735 

D.G.S. 

Rabobank 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

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



Amro Bank: 
goed voor 
uw financiële 
conditie. 

~amro bank 
Kantoor: 
Schoonhoven 

STOFFEN - BREIGARENS 
HANDWERKEN 

FOURNITUREN - NAAIMA CH INES 

HET HOEKJE 
LOPIKERSTRAAT 35 • 2871 BT SCHOONHOVEN 

TELEFOON 01823-5018 

VOLVO"' 

1 CATSBURG 3 :~Jgg~~'8~~N 1 1 DEALER ~-------- - ---~ 

Bergam bachterstraat 5 
2871JB Schoonhoven 

MITSUBISHI / 

KOESTRAAT 130 - TEL. 01823-2380- SCHOONHOVEN 



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 

~ ~~enl5~~M!~onhoven 
Telefoon 01823-2426 

Levis - Lee - Tripper 
Club de France 

LOPIKERSTRAAT 13 

REIS- EN PASSAGEBURO "ZILVERSTAD" 

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

Lopikerstraat 20 
Tel. : 01823-6544 

2871BX Schoonhoven 
Telex : 20996 



N 
Kerkstraat 13, Schoonhoven 

Telefoon (01823) 2248 

A 
BUNK 

K 
Erkend 
Chiropodiste 

Erkend 
Ziekenfonds 
leverancie r 

Behandeling 
volgens afspraak 

Tel.: 01823- 4457 

• pedicure 

• manicure 

• Steunzolen/ -kousen 

• Nail - styliste 

E.E:WIELERS ij'-~ 
TEL.01823-614 7 

AAGSTRAAT 
HOONHOV 

1,. 

Mooie Mode, Laag Geprijsd 

Lopike rstraat 10, Schoonhoven 
Telefoon 01823-2288 

4 ,1 111 ' 
~ ....... , 

'QN;l(R) 
Lopikerstraat 47 ~ 
Telefoon 01823- 5337 
2871 BW Schoonhoven 

OPHALEN VAN REPARATIES 
EN TERUGBRENGEN 

"GRATIS" 
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Cik l ;_t Weten Wat l:l!C%' 2all UO UW..ü ..,. ~•- •. 

wàeic J,~' .bm~ naar Amos. =u hebt f"..,Ci,l recllt om Lli': hier 
te brefi tTI..' · .... · . 

'G:1a · u zitten alstub!ieft, ' zei de inspet"tcw::, 'Er is een 
ernstig~ beschuldiging tegen u ingc-'/Jracllt.i, menc-..r Foley, en 
dus vnekkn "Yi.i ons gerechtigd cm u te ~~?en .' 

'Wat heeft hij u verteld '?' ioeter ie F~iey. 'De ma.11 is een 
leugenaar! Een Ieug~ aar en een Jieft Ab 11 eons wist hoe 
bij geprobeerd heeft mij te belar, r( n -' 1 

'Meneer Foley, or.ze mannen înbbeo Q.,~ jachtge---weir. in 
uw wonirÎg gevonden,· het war en dat u in liiW wagen ha~ 
ten tijde van het ongeluk. Wij hebben het ~Js bewij!materiaal 
in beslag genomen. samen met de d~ t:u~t kegels. Meneer 
Duff hier meent dat u het gewc~r hebt gebruikt om u te 
onidc~n. van uw gewezen compagnon. Qp_,orge Km!er. ik 
ga u niet adviseren iets te zeggen dat u met wilt zeggen, 
maar-aim de andere kant kunt u cms tf..'ffJ. ~ narigheid be-
sparen door eerlijk tegen ons te zijn.' 

'Alles wat hij heeft gezegd lijn kugoosf Keasler '91'eld ge
dood bij het ongeluk. Ik heb de overlljd~t1 ..! 

'Daar hebben wij een fotokopie van.~ Foley.' 
'Hoe kunt u dan die derderangs be~emer 

geloven?' · 
Amos keek gekwetst. 
De inspecteur zei: ·•Meneer Duff heeft bet ~ mtnecr 

Foley . Daarom hebb~n \.".1ij u in hechtenis~• 
'Bewijs? Wat voor bewijs? Kessler is belJ&Wa. Do,c-d en 

bi;grnven. Jume kunnen hem nu niet opgmftD ••• " 
'Dat kunn:n wij wei. als het moet.' · · 

. J'4oley sprong overeind. 'Vraag hem hoe ~ b:t ffl'-etr 
tei1tJenwde hij. "Vraag hem hoe hij w• dat tr ~ kogel 
was!' 

'Dat hébben w~ hitm gevraagd,' zei de~~ keek 
naar Amos. · 

'Inderdaad,• zei de begrafenisond~ m s:hrupte 
zijn keel. 'Natuurlijk wist ik het ook n~ ~ e:mfcr dan n.a 
de bezorging. Toen was het duidelijk. * .. voor mijJ 
maar voor iedereen die er bij was. Ziet , è kc>-id smolt 
met ••• ' -

41 



· 'Smolt met?' scbreeuw1c Foley. 'Wat bedoelt u met: smolt 
niet?' . ,-. . 

'Kijk,' zei Amos. '.1.. ~e Klasse A begrafenis is crematie 
inbegrepen. AJs er geen familie is, vinden wij dit de meest 
ideale 'Wijn van bezorging. We leveren eventuele bloedver
wanten of menden echter wel een aandenken, als zij dit 
wensen.' 

De impecteur liep naar zijn bureau en trok de onderste 
lade open.. Hij haalde er een kleine porseleinen urn uit en 
zette die op het bureau, . ; 

fZJct a: ZBi Amos op ernstige toon. 'Toen ze dit tussen 
de u ~ beschouwden ze het a~ een deel van het stof
felijk overschot. Daarom moest ik de politie erbij halen.' 

Hij pakte de urn op en schudde het vaasje voorzichtig 
heen ea weer. Binnenin klonk een zacht rinkelend geluid. 

woeru,dag S nn. a.a" :ro.oo - 21.30 uur Da..2 Hin v. 
21.JO - 2Je00 uur Da.I Rob V. 

donderdag 6 aov. •••• 2I~OO - 23.00 uur H•.I en 2 

Ronald v.d. Meer (2) 

saterdq 8 aoY. a.a. 9.00 - IO~JO uur Joagesi• a<hsp. 

Hanai, Aad, E-Jan 
~1t0"3-e 

Io.JO - I2.00 uur meiajea adep. 

Micheal in Ronald 
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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. 
Vri jda g koopavond 

Kunsthandel KOLÉ 
Voor al uw INLIJSTWERK 

en 
OLIEVERFSCHILDERIJEN 
Haven 31 Schoonhoven 

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

On ze naam zegt voldoende 

Haven 79 - Telefoon 01823-2335 

SCHOONHOVEN 



llrant 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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'N' iet elke bal krijg je 
' lekker in je flappie'. 

Een merkwaardige kreet _ op 
zijn zachts gezegd. Toch 
werd ie in volle overtuiging 
geroepen op de televisie en 
de man die hem uitte kreeg 
nog een bewonderend knik• 
je van de interviewer mee . 

De bal sloeg op een met 
paardehaar gevuld projec
tiel dat met snelheden van 
honderd kilometer of meer 
over de plaat werd gegooid 
en het flappie bleek een wat 
groot uitgevallen hand
schoen waarin voornoemde 
bal moest worden opgevan
gen. 

Het ga.at dus over honk
bal , Neerlands nieuwste 
topsport. Meer dan 200.000 
bezoekers hebben de afgelo
pen weken de stadions be
zocht waarin de wereld• 
kampioenschappen zich af
speelden. Vergelijk dat eens 
met een voetbal ... 

Als volstrekte leek heb ik 
me verstout ook eens naar 
zo'n partij slagbal te gaan 
kijken en vreemd genoeg, 
het was gewoon gezellig . • ••••••••••••••••• 

ning via de stuit toch een : 
wandeling naar het tweede • 
honk oplevert. 8 Een . zwaar gemaskerde • 
man haalt vervolgens een • 
stoffertje tevoorschijn en • 
veegt een matje schoon • 
waarover de bal moet ko- • 
men. Tussen knieën en • 
schouders van de slagman, • 
begrijp je uiteindelijk. Gaat • 
dat niet goed dan is het hall, • 
wordt er (mis-)gemept, dan e 
is het strike. Om het moei- • 
lijk te maken heet dat dan • 
in het Nederlands wijd, c.q. • 
slag. 

Geen doodslag op de tribu
nes, geen moordpartijen in 
het veld. Mocht er al een 
slagman geraakt worden 
door een aangegooide bal 
dan kon hij rustig aan een 
wandeling beginnen · naar 
het eerste honk . 

Want om die honken gaat 
het, de spelers moeten in 
een vierkant veld proberen 
zo hard mogelijk vanaf de 
plaats waar ze een bal heb
ben geraakt terug te komen 
op diezelfde plek, dan heb
ben ze punt gescoord. Voor
dat het echter zo ver is heb
ben ze te maken met 
vreemde verschijnselen als 
aarzelingen tussen 2 en 3, of 
met weer een nul via een 
actie van 3 na.ar 4 • 

Ook worden er volgens de 
omroeper regelmatig hon
ken gestolen, maar bij na
dere beschouwing bleken de 
kussentjes er gewoon nog te 
liggen. Geheimtaal kortom, 
zeker als je hoort dat de 
outfielders verkeerd gaan 
door er zo in te komen of 
dat de bal voor de omhei-

• • • •• • • • • • • •• • • • • 
• •••••••••••••••• 
Topsport 

• Een fascinerende sport , e 
ook al omdat je hoort dat e 
een lange bal niet genoeg • 
wordt uitgespeeld, een klap- • 
per vier meter tekort komt • 
en weer een ander trek in · • 
de benen heeft. • 

Ga zo door, heren van de • 
honkbalbond, het Volk heeft e 
eindelijk weer Spelen! • 

PETER DEN BOER : 



METS dames! 

Verslag van de wedstrijd d.d. 28 mei '86 Da. I - DZB 

Op 28 mei kwamen Mets Da. I hun befaamde tegenstander 

DZB tegen, deze had n.l. net als Mets alles nog ge~ 

wonnen. 

In de eerste inning kreeg Mets al direkt een home
run tegen van Kim, vat dus veelbelovend leek. Stand 
na de eerste slagbeurt voor DZB was 0-4, maar er 
kwam een antvoord van Mets door o.a. twee maal een 
home-run van Annetje B. Na een lange slagbeurt van 
Mets vas de stand I0-4. 
Metl!I moest het veld weer in Met 2 uitjes en de hon
ken vol kreeg onze pitch Janneke een speciale op
dracht, zodat Kim ( u weet van de eerste home-run) 
niet alles binnen zou slaan. Dit lukte, vant daarna 
kvam een goede veldactie tuusen pitcher en de eerste 
honkvrouw ( onze Rien), dus derde uitje. 
De stand was inmiddels I0-9. Na een slechte en korte 
slagbeurt werd de stand iets opgevoerd tot II-9. De 
spanning liep ten top. 
Maar na de NUTSEN voor de Mets dames en MA,.'llSEN voor 
de DZB dames, geleverd door dhr. Maerten, leverde dit 
voor Mets waarschijnlijk voordeel. Marsen vallen n.l . 
zwaarder op de maag dan Nutsen. 
De :Mets dames herstelden zich direkt, er werd dmv. 
een dubbelspel van de goed oplettende Henna en een 
drie- slag, werd er gelijk drie keer uit gemaakt. 
Stand nog steeds II-9. 
Helaas verkte dit vederzijds, want ook bij Mets 
gingen er, zonder een punt te maken, 3 dames uit. 
Stan na de vijfde inning, nog steeds II- 9. 
Er ki.ram weer een opkikker voor Mets, goed veldwerk 
van m.n. Luciënne. Er vond een wissel plaats bij 
Mets van ctcher Annetje eruit en Miep erin. 
Na een zeer sterke slagbeurt van Mets, door o.a. een 
home-run van Lilly liep de voorsprong op tot I6-9. 
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De zeade innin g nog met aan slagbeurt DZB. De spanning 
liep ten top want de DZB dames liepen in met I6-I5. 
Gelukkig werd op deze stand het der de uitje gemaakt. 
Er kvam nog een slagbeurt voor de Mets, maar de over
winning was er al, gelukkig want er verd geen punt 
meer gemaakt. 
Eind uitslag I6-I5 voor Mets dames· I . 

Met stlank aan, 
Annetje, Marjolein en Miep 

edactie 

MARC LAGRAND 
ROBERT KOCHLAAN 11" 
S C HO O ~JH OV E ~J 

f~ARTHA VAN ESCH 
VOLTASTRAAT 61 
SCHOONHOVEN 

ACRO~IUS V~N DER ZWEEP 
REC.HEUTZSTRAAT 16 
S C HO O r.J Hr IJ E N 

JA ~J ' 'EKE 11 A ~' 5 R U r; 
JAî' LUH' ASTRAAT 2:'iB 
sc:~oo ' !HO\/E ë_1 
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