
SCHOONHOVENSEHONK-EN 
SOFTBAL VERENIGING «METS» 

EEN BALLETJE 



Haven 70 - Schoonhoven - Telefoon 01823-3725 

swatcti~ 
SWATCH. HET TE GEKKE ZWITSERSE HORLOGE. 

FIETSEN IS GEZOND 
Voor race- , sport en tourfietsen: 

KEES MAAS 
Voor ONDERDELEN en · 
REPARATIES 

KEES MAAS 
dus voor een 

GAZELLE - BATAVUS - PEUGEOT 

KEES MAAS 

KEES MAAS 
Koestraat 95 
2871 OP Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2930 

AUTOMOBIELBEDRIJF SCHAKEL 
off. Ford-dealer 

C. G. Roosweg4 
2871 MA Sch oonhoven 

Telefoon 01823- 2967 
werkplaats 2425 
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SCHOONHOVENSE HONK & SOFTBAL VERENIGING 
POSTBUS 89 
2870 AB SCHOONHOVEN 

GIRO 3432583 

AMROBANK 
SCHOONHOVEN 
REK. NR. 43.26 12.696 

Oprichtingsdatum: 15 april 1983 

BESTUUR: 

voorzitter 

vice voorzitter 

secretaris 

penningmeester 

wedstrijdsecretaris 

REDACTIE: 

Gerard Lutterman 
Lorentzhof 12 
tel: 01823 - 3694 

Hans Maerten 
Voltastraat 22 
tel: 01823 - 4875 

Gitta Lutterman 
Lorentzhof 12 
tel: 01823 - 3694 

Rob Vermeulen 
Newtonstraat 27 
tel: 01823 - 5639 

Rob Voorsluis 
Pasteurweg 54 
tel: 01823 - 5801 

Winston Salomon 

Mark Lagrand 
Robert Kochlaan 11 
Schoonhoven 
tel: 01823 - 4439 

Martha van Esch 
Voltastraat 61 
Schoonhoven 
tel: 01823 - 5575 

Miep Vermeulen 
Newtonstraat 27 
Schoonhoven 
tel: 01823 - 5639 

Rina Scholten 
Linnaeushof 3 
Schoonhoven 
tel: 01823 - 3839 



Probeer ook eens 
onze uitgebreide 

LEON & CORINE MOOR. 

HAMBURGERS 
7 dagen per week open ! 

Openingstijden 
ma. tlm vrij. van 10 - 23 uur en zat. en 
zon. van 10 - 24 uur. 



• M f.Slb l'ië!lllod T . ·- _;;,1 
Als kersverse, nieuwe voorzitter v~ -~ vil ik allereerst mijn 

;~ s grote waardering uitspreken v~or de .wijw ~ Hin .tuim 4 j ~r ;; 
heLreilen èi'i zeilen vifu 4,e ver!!nigi.ng vom MJGft gegeven, natuur-\) 
lijk , tèrzijde · gestàan door een äantal enthO'l.l!Siutialingen •biJhê t,. ;:' 
bestuur en in de vereniging. 

Om hier als .;oorzitter opvol°g:l.ng aan te geven zal beslist geen 
gemakkelijke 'taak zijn, -~ de tinani«- ~ing in de jaar ~ 
vergadering -geeft nµj een extrá steun t je in de rug. 
Ook Hans Maerten, ~.ls ni'euwkorilêr in het butuur, wens ik alle 
sterkte toe,_, ~m's~~ met de andere herkozen ledt>.n (Rob, Birgitta, . 
Rob) METS gfl,stalte te. b!Jjven geven, 

· Aan de leden wil ik extra aandach _t vragen om alr.tief dee l te nemen 
aan diverse werkzaamheden voor wat betreft veld en kantine. 

Het nieuwe redaktieteam wens ik veel suceeliJ mt het clubblad en 
aanverwante bezigheden en ·laten wij zorgem voor voldoende copy, 
zodat het clubblad het •'VisitekaartJIF!: vau de vèntlig:l.ng · blijft. ·· 

. . 

Natuurlijk wH ik . alle .adverteerden bij~ bod.anken voor hun 
jaarlijkse bijdrage. ZonçJ~r U is het voor ~ -ftNniging praktisch 
,onmogelijk om r~g~ï.matig het clubblad uit ba bril~. 
~ . . . • . 

. ' . . . . . . . 

,Iedereen popelt riatuurlîj'k om weer aan de buitentnd.ning en de 
'liledstrijden te ~ginnen. · , .. 
Vooral Heren I eri II wacht een nieuw ui~ ut onze trainer 

' '.Ê>eter v.J Harg~- · -· 
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Peter, het luie zweet ul jij er ong.atvijfeld wel uit krijgen en 
de verwachtingen djn uiteraard hoog gespannen. 
Veel succes vanaf det.a kant toepwnetl Il 

Graag wil ik besluiten ce all• spelen en trainar~ een sportief 
en plezierig seizoen toe i:. verïaon. 

Mensen schroom niet os bij het beatuur un te kloppen met sugges
ties/problemen of wat dies aer zij. 

Tegen onze junioren en &~iranten zou ik nog willen zeggen: doe 
je best, jullie zijnd• t.oskcast van Jll!IS en die naam zal iedereen 
kennen, waar ook ter lend - ter zee of in de lucht. 

C-erard Lutteman 

óé ,;e~t W'f/DSMJtle 
~P6'llfN 



....... VEf{A~;DERI~JGËN '7771•/'t 

y_a,ti., d~._re'd_actie" 

Veranderingen op alle fronten in de vere niging; 
- bestu~rswi~~~lingen 
- nieuwe tea ms 
- nieuwe clubk~ant met een nieuwe redactie. 

De'' ho □ fd redacte4r" van var ig jaar, Acronius vd 
Zweep, legt zijn functie neer. Wij willen hem 

, 1 dan ken voor zijn inbreng in het afgelopen jaar. 
Hij blijft actief in de vereniging, maar als spe
ler0 Janneke van Brug heeft er een 11bRan" bij, 
zodat zij niet langer deel kan uitmaken van de 
redactie. Ze heeft wel aangeboden zich als typ
iste {thuiswerk) in te zetten voor het blad. 
Twee nieuwe plaatsen dus, met twee nieuwe mensen 
die dete plaatsen gaan opvullen; 

l Miep Maarten (Vermeulen) en Rins Scholten. 
Veranderingen komeh er niet alleen van onze kant. 
Naèst een nieuwe a8npak hopen wij dat jullie dit 
jaar wat duidelijker vertegenwoordigd zijn in 
ons (jullie) clubblad. Schrijf eens wat!!!!! 
Laten we er niet alleen een sportief goed seizoen 
van maken, maar laten we ook he t clubblad een 
goed 1987 doormaken. 
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Notulen algemene ledenvergadering d.d 1~ feb'87 
Aanwezig: Hin Veelenturf, voorzitter 

Birgitta Lutterman, secr~tarease 
Rob Vermeulen, penningmeester 
Ger_ard Lutterman, vice-voorzitter 
Rob Voorsluijs , wedstrijd-secretaris 
Acronius van_ der Zwe ep, lid 

Aantal aanwezige leden: 34 

1'. Opening 

Hin opent de vergadering en heet de aanwezige 
leden van harte welkom.Hij verwelkomt ook 
Pet e r van de Hargen z1Jn vrouw, mevr.v.d. 
Zwanen dhr. v.d . Dool; zij zijn beide lid 
van de PvdA. · 
Er is een verandering in de agenda. Ma be
handeling van de notulen van de vorige ver
gadering wordt punt 9. veld en toekomstvi~ie 
behandeld. 1/oor de pauze wordt er 1.u:1t verteld 
over nieuwe pakken en jacks. 

2. 8ehandeling notul~n vorig jaar 

Miep Vermeulen: Bij rle rondv~aa g bedoelde ze 
Qiet of de toeschouwers verzekerd zijnJ zo 
als staat v~rm~Yd• maar of mensen die mee
trainen en nog geen lid zijn, verzekerd zijn. 
Antwoord: Nee, ze zijn niet verzekerd bij de 
bond. Eerst treedt de eigen verzekering in 
werking. De mensen moeten hierop g~attendeerd 
worrlen. Het meetrainen gebeurd oo eigen 
risico. 
De notulen worden met deze opmerking goed
gekeurd. 

9. Veld en toekomstvisie 

Dhr. v.d~ Doul en meur v.d. Zwan leggen uit 
hoe ds situatie t.a.v. het veld is. Op be-



~==-~ ====;:; ~~~"T=u 
stemmingsplan Oost is er plaats voor sport - ~ 
velden, hlaaronder een nonk-en softbalveld e il 

'j Het realiseren van deze plannen zal enkele h 
jaren in beslag nemen~ ·· Il 
In plan Uest II is Br nog steeds sp:raka van ii 
een zgn. open veld. Hierop zou Mets eventueel B ;!J 
ruimte kunnen krijgen. ne moeilijkheid is p 
echter dat er geen hekken mogen staan, zodat -
het niet mogelijk is het veld af te sluiten. Il 
Aanpa .ssingen mogen nie.t. ge.maakt worde. n., zodat i . 

het voor l·lets moeilijk is om het open veld 
als soeelveld te gebruiken. Het is voor ons 
alleen acceptabel als er aanpassingen, zoals 1· 

bv. een backstop , gemaakt worden, evenals 1 
kleedaccomodatie . Op het zwembad hebben we 1 
enkele rechten verkregen. We kunnen daar door ·I 
deweeks s □ elen en tevens hebben we de be- ·11. 

schikking over het veld op zaterdagavond. 1 

8hr. v. d . Jool qeeft ons het advies om de 111 
fracties persoonlij~ te benaderen en ons 
probleern uit te leggen. Te\Jens moeten we J 
po,Jitief reageren op t,J.est II. Il 

3. Bestuursmededelingen 1 
het bestuur heeft besloten om dit seizoen 
de contributie niet te verhogen. 
er is 16n kandidaat voor een bestuursfuncti 
Dat is dhr. Maarten. 
het afgelopen seizoen zijn er diverse con
tacten geweest met de gemeente. Daar is het 
ook bij gebleven. 
de tont~cten met het Rayon toonrlen aan dat 
de honk en softbal in eBn slechte tijd zit~ 
ten. Er zijn veel problemen. 

~ via een advertentie in het weekbericht is 
er een train~i gevonden. Die trainer is 
Peter v.d Harg. Hij traint heren 1 en 2 in 
zomer. Tevens qaa' hij heren Tin het 
komende seizoen coachen. 
aan het einde van het seizoen hebben we 
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r-==:ra:d~:::~::1 
ing een barbecue-feest" Î 

I_;,· 4" .§l}~,han deling ~~rslaoen li. 
1 Rob Vermeulen geeft e0n toelichting op de H 

begroting van 1987 6 Er zijn 7 1.p.v 6 teams I 
ing es chreven voor de compe titim. Dit brengt ; 
extra kosten met zich mee, vooral reiskosten' ,. i 
De- advertenties uit h et clubbl.::rd hebben een ! 
vrij groot bedrag opgeleverd, wat niet ver
wacht werd. _ 

1 
l 

5. ~ontrolecommissie" 

Aad van Dmijen heeft een opmerking t .a$v. de : 
kascontrolee De administratie van de kantine 
is moeilijk te controler en, omd~t er alleen 
een saldo is en geen inkoop- en ve rkoop over
zicht. 1 
De . penni ngm e es ter 2egt hierop dat het erg t 
m~~ilijk is geweest een kantine-administratie j 
biJ te houden, omdat er veel mensen achter · ! 
de bar hebben gestaan. Tevens zijn er bepaal~ , 
de artikelen die moeilijk te tellen zijn, 1 
zoals ko ff ie en thee. We zullen zorge~ dat .! 
dat di t seizoen betgr v_erloopto Komend seizoe i 
zullen we gaan ~erken met kaarten die kunnen ,i 
worden gekocht voor een bepa a ld bedrag. De 
consumpties w-0rden hier dan vanaf geschreven. 
Dit zal z eker bijdragen tot een beter over
zicht~ 

M~b.t. de reiskosten stelt Aad van Ooijen 
voor om een vast bedrag voor een bepaald aan
tal auto's te geven. bit bedrag moet dan ver
desld wdrden over de auto's die gereden hebb
e n. Dit voorstel zal bekeken worden~ 

Degenen dis nog geen pak hebbent kunnen 

-~':~uwe pakken bestellen. De..:.:~~ 



UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* Ook uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzorgd. 

BOEKHANDEL 

LORUS, 
't horloge r;;::::::.r""iial 

datje 
veel 

bespaart. 
. ~ 

LORUS 
OUARTZ 

Van f 25,- tot f169,-

ro ~'.v~~~~~~'"" ~ Telefoon 01823-2262 

Juwelier-Goudsmid 
Lopikerstraat 36 . Schoonhoven 

Telefoon 01823 • 5365 

0 0 m S administraties 

j. c. ooms 
h avenstraatse wal 56 
2871 er schoonhoven 
telefoon 01823-5324 
k.v.k. gouda 26573 

administraties, belastingen, loonadministraties 



bnllen t'.'n 
contactlenzen Riens Optiek haven 75, 

tel 2328 

Wij danken onze 
adverteerders voor hun 
bijdrage aan dit boékje . 

Ons advies is daarom: 

KOOP BIJ 
ONZE 
ADVERTEERDERS. 

ct,\\OA 
Levis 13 . Lois 

Lopikerstraat 13 
Schoonhoven 



ge~ser ~· tot 8 weken~ 
Marjolein V~rhóef: is het verplicht o- ta 
spelen in de pakken. h 
P,ntwoord: in princ1pe is het niet verplichti,, i 
maar de scheidsrechter kan beslissen dat 1,: 
iedereen dezelfde kleding aan moet9 D~ tra in- 1 
er ~ hebban ook liéver dat het t@am unifo rmslf 1 
kle ding hee ft . j 
Er i s een mogelijkheid om jacks aan te schaf- 1 ~:~;z~~,~:=~~:t!~:e8 ~a~~~e~:t verschillende 1· 

Pauze 

Er kun~ e n misschien pakken an jacks besteld f 
worden bij de fa. de Bruin in Etten-Leur . 
Rob Vermeulen en Rob Voorslûtjs zullen be- i 
k ijken of het daar beter en goedkoper is~ 

Hin bedankt Reggy v6o~ het maken van vei
schillende formulieren. 

We hebben Ren do natie gekregen van Ha~ca. 
Hasco vierde vorig jaar zijn honderdjarig be
staan. Daarvo or heeft Has co geld gekregen, 
wat verdeelrl is over de vereniging~n in 

· Schoonhoven. 

6. Verk~ ezino benoeming bestuur 

Aftredend en niet verkiesbaar zijn: 
Hih Veelentutf, voorzitter 
Acrbnius van der Zwee p, Lid 

Aftredend en herkiesbaar in de volg en de fun
cties zijn: 

Gerard Lutterman, voorzitter 
Rob Vermeulen, penningmeester 
Birgitta Luttarman, secretaresse 
Rob Voorsluijs, wedstrijdsecretari9 

Hans Maarten is bereid-gevonden zich k$ndid= 
aat te stellen voor het bestuur. 
Na een openbare stemming zijn er geen ~t®mmGn 

7 
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tegen en twee onihoudin~en. (2 ni~t led~n.) 

Hierna bedankt Gera rd Hin on Acranius voor 
hun inzet in de afgelo pen joren~ Dok Rob 
Voorsluijs bedankt Acroniu a ©n vooral Hin. 
Zij hebben destijds met z'n t~soin d~ze ver
eniging opgericht. 
Hans Maerten wordt welkom geheten in h~t bes
tu ur~ 

7 . yerkie~. kascontrolecommissie!l. 

Egn van de twee leden treedt af en wordt ver
van gen door ee n niéuw lid. Aad van Ooij~n 
blijft, Annetje Bierma treedt af. Cooa Ooms 
heeft zich telefonisch en mondeling beschik
baar rJesteld. 
Hiertegen is geen bezwaar. Acronius is bereid 
om rese rve te zijne 

8. Vaststel,ling commisies. 

rJa de vorige ledenvergadering z-ijn de com- . 
misies enthousiast van start gegaan. 

Commisie trainingen: heeft vanaf he~ begin 
redelijk goed gefunctioneerd. Lat er verliep 
alles nog beter. Deze commissie ~ordt gevormd 
door alle trainers met Hin als coördinator. 
fsi~i.ssie wedstriJdsecretar iaat: hee f't vorig 
seizoen niet ge functioneerd. Nu is het al 
veel bete r~ De w~dstrijden voor het komend 
seizoen zijn al geregeld. Henna neemt de soft 
bal afdeling op zich en Rob Voorsluij e de 
honkbal. He-nna zal de uitslagen doorg even. 
Commissl,e clubblad; Goede start gemaakt maar- 1 
later lamgzaam verwaterd. Nu zal da t opg e pept 
worden. Gerard heeft gezorgd voor advertenties 
en zal ook deze commis sie coördinere n. 
Commissie materiaal: he~ft ni e t gefunetioneerd 
Er zullen nu twee commissies gemaak t worden. 
De penningmeester en de wèdstrijdsecretaris 
zorgen samen_ voor de inkoop van het materiaal. 



Dan moet er een commissie komen voor het veld 
en .de kantine. Hiervoor moet nog een organ-

. is~t'ie opge·te 0t·'wordéf'l~·-Er smoet · iemand k;men 
die het kantihe gebeuren poördineert" i1ob · 
Voorsluijs heeft een rooster ge~aakt voor de 
kantinedfensten en scheidsrechters in het 
voorseizoen. Dit moet eigenlijk gebeuren voor 
het heia sei~oeno 

l 
1 

1
11 

ï 
(zie na punt 2.) We hebben de toezegging dat 
we zaterdag tot 12~ □□ uur de beschikking heb-

'f ben over het veld~ :I 
10. Rondvra2Si,a tl 

.;ä 
Marjolei n Verhoef: komt er nog een cursus r,· 

·scoren? Antw: als er behoefte is zullen we eenf 
avond organiseren. J 

'!' Hens Maarten: voordat het seiz oen begint moet~ • 
en we zorgen dat de keet helemaal klaar is. 1 
Antwoord: OP 28 maart en 1 april ,.:.1ordt er aan . f 
het veld en de keet gewerkt. Alle leden woroen' 
van hartè uitgenodigd om te komen helpen. f 
Gerard Luttetman: heeft een verzoek of de lad-1 
en willen overwegen om secretaris (esse) te : j 
worden, omdat Birgitta halverwege het seizoen 1 
t~eggaat. f1 

11 • .§J!-!~b.ting ~ 1 
Hin bedankt alle aanwezige leden.vaar de grot~ 

opko~:s~t __ e:~ ~1~5.-~ ~e-- v:r~-a~e:i:"~: _ _ _ I, 

-,' v .C::, 

9 
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Team indeling {voorlopig) seizoen 12.§.ls 

Jo~gens Adspiranten. 

Thijs Bekker. 
Sann e Bijlsma. 
Sander Klarenbeek. 
Ramon van de Lagemaat. 
Dennis laufer. 
Taco van de Mast. 
Erik Ligtvoet. 
Joppe Jeroen de Ruiter. 
Jean-Pierre van Rijk. 
Andy Schep. 
Randy Spruit. 
Frans Voor-rips" 

Meisjes Adspiranten. 

Josa'Kayser. 
Bianca Krebbekx. 
Muriel Meuleman. 
Hettie van Maurik. 
Renate Overbeek. 
Danielle van Ri~t. 
Sabina RozendaRl. 
Irna de. Reuver, 
Miranda van Veen. 
Marloes van de Vliet. 
Jovanka Wortelboer. 

Reggy \lan Rijk.& 
Hans Sp r ui t . · 

Trainers. 

Michael Martina. 
Roriaitd Neven. 

De trainingstijden buiten op het ield zijn 
als volgt: 
Per 't april: 

Jongen~ Adspiranten, Maandag avond van 18.00 
tot l9.30 uur. 

Meisjes Adspiranten, Dinsdag avond van 18.00 
tot 19.3!1 uur. 

De thuis wedstrijden worden gespeeld op zaler
dag.e.n van 09 • 30 tot 11 • DO uur. 



Jan Dros 
Aardappel-, Groente- en 

Fruithandel 

Uw speciaalzaak 
voor 

FRUITMANDEN 
en 

DELICATESSEN 

Lopikerstraat 28 
Schoonhoven - Telefoon 2680 

BOUWMARKT 
SCHOONHOVEN 

Voor al uw voorkomende bloemwerk. 

Specialiteit: BRUIDSBOEKETTEN 

met gratis corsages voor het bruidspaar. 

blaemaierkunat 

,,uJiè ~,yer,, 
lea etubbe 
kerkstraat 7 
schoonhoven 
01823-5712 

-- ~":'~ 
01 SlfUTfl ~OOR 1. UW ll~OOtGO~IOI~ ct,01123 5050_,. 

ROISIRUI 

,/',. 101 ~ 

~~DON"\\~~ 

uw doe-het-ze11 centrum 
Koestraat 102, Schoonhoven 
Telefoon 01823-5050 



EETCAFÉ 
'vi)r 6T,, 
;:;:z,Je, J~ei:. even. a.nd<V1..-1 

het café met 150 soorten bier in voorraad 

v.d. MAAS' 
KWALITEITSBAKKERIJ 

Langeweistraat 42 Tel. 24 92 
H. A. Schreuderstr. 22 - Tel. 44 59 

JrlmtiJtlt!J 
couture 
schoonhoven 

tol 12 
telefoon 01823-5155 

Telefoon 01823 5200 

o lotie 
- kleding 

2e hands 

- keramiek 
handgemaakt 

Olga en Lous. 

haven 34 
2871 ch schoonhaven 
telefoon 01823-4940 

"DE BREIHOEK" 

4/oe -Jfan.dwerieen 
cSl.o//én. -róurnif:uren 

Loplkeratraat 35, Schoonhoven, tel. 01823 - 5018 



Team ind~__ling ( vool'loeiq . ) seizoen 198.?. 

Jonnens Junioren* 
~ .. --~-..,,..--
Jacco fradr ikse. 
Dick Heikoop. 
Remco int' hout. 
Roland va n Ipenburge 
Niels de Jonge. 

Aad van Ooyen. 
Erik-Jen Zorgdrager . 

Marc Lagrand. (met dispensatie.) 
Raymond Lesage" 
Ron van Riet. 
Jaco Scheer. 
Robert Verhoef. 
Marc Verwijnen. 
Derk Wenzel. 
Maxim van Doyen. 
Stef->ï 1'1wle~frî • 
De trainingstijden buiten op het veld zijn per 
1 april als volgt: 

Donderdag avond van 18.00 tot 19.30 uur. 

oe· thuis wedstrijden worden gespeeld op vrijdag 
avonden van 18.30 tot 20.00 uur. De comoetitie 
start eind april. 
- - - ·-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De competitie indeling voor het jongens junioren 
team, en de beide adspiranten teams is op dit 
moment nog niet bekend. In het volgend clubblad 
hopen wij jullie hiervan op da hoogte te k~rinen 
brengen. 



Team indeling ( voorlopig) seizoen 1987. 

Corrine Jan Beek. 
Annetje Bierma. 
Marjolai~ de Gans. 
Janneke va~ Brug. 
Susan ·· Jon~. , 
Birgitta Gûtterman. 
Lucien ne Muilwijk. 
Felicia Oósterling. 
Lily van R!emsdijke 
Rina Scholten. 
Henna Tjoe a On" 
flJiep Vermeule n . 

Rob Voorsluijs. 
Roy van Rijk. 

De trainingstijden buiten op het veld zijn per 
1 april als volgt: 

~ insdag avond van 1g.oo tot 21.00 uur. 

De thuis wedstrijden worden gespeeld op woens
daQ avonden van 1~.on t~t 21.00 uur. De comp
etitie start eind aoril. 

Competitie indeling: 2e klasse Rayon Zuid'West 
Nederland. · 

1 • Ale xa ndria '66 Fiotterdam. 
2. Blue Hitters. Puttershoek . 
3. Blue Stars . Numansdorp. 
4. o.o.s. 32. Rotterdam. 
5. Green S6x. Middelburg~ -
6. Mets" Schoonhov en. 
7. N.o.c. •s5 {Nadci V) Rot te rdám;. · 
s. Unicqrns. Hellevoetsluis .• 



- &lt f!YNJtlillfSllffSI' -

'l"!~«lE/1/ 1 
~e 
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~r,Jfl il/. . • • .... 3 c kWAtMII/. 
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\Wij zijn erg blij m~t de geboorte van 
onze zoon en brdê-t'tj'è · 

,~,,/ .,';:<,,. ·,.:··.:· ~ 

MortlJn 
Anjà, Otto en Leonie Ooms 

2871 CA Schoonhoven, 25 februari 1987 

Korte Dijk 17 

Anja en Martijn rusten 's midd,_gs 
een poosje. ·. · 

Namens de redactie van harte gefeliciteerd 
met de geboorte van jullie zoon. 



u AT"u ,· 

- Kiep Vermeulen een s tuu.rloze eend in 

iets meer kleur heeft. 

- Acronius tijdens de training regelmatig achte r 

het wandrek wordt geplaktó 
'• 

- Suzàn VoorsluUs de bal tegenwo ordig tussen 

haar lippen vangt. 

• Ook Martha hier met catchen last van heeft • 

... Erik-Jan al 10cm '.van zijn haar heeft laten knip 

pen, nu de rest nog? 

Lucien Muilwijk en Joost van de Zweep in juni 

gaan trouweno 

- Gerard Lutterman niet nieuwsgierig is ma.ar 
,,:,s~· •~. 

graag alles wel wil .weten. 

- Jullie ook idee~n voor deze rubriek mogen in-

15 





~-n indeling_ { v_oorl.9.eJ-9 ) seizoen 1987. 

Dames Twe~., 

M~rci~ Botterman. 
Ellen Hoeke. 
Ninet Kayser& 
Patricia Lutterman. 
Evelien van de Meer. 
Martha van der Meer o 

Eline Meijst. 
Theresa Nomen. 
Diana van Ooyen. 
Helena Rodenburg. 
Carmen Smits. 
Marjolein Verhoef. 
Saskia Viel. 
Susan Voorsluijso 

Trainers. • 

Hln \Jaelenturf~ 
Erik-Jan 

Zo rgdrager~ 

1, ,, 
De trainingstijden buiten on hPt veld zijn per .. h 
1 april als volgt: U 

:l 
; 1 

Maandag avond vari 19.00 tot 21.00 uur. 

De thuis wedstrijden worden gespee ld op woens
dag avonden van 19.00 tot 21.00 uur. De comp
etitie start eind april. 

Competitie indeling: Reserve 2e Klasse Rayon 
Zuid-West Nederl and. 

1 • Braves 2 Gouda. 
2o Schiedam 3. Schiedam. 
3. Lodewijk 3. Rotterdam. 
4. Mets 2. Schoonhoven. 
s. Sparta 3. Rotterdam. 
6. o.o.s. 32, 2. Il 

7. Botlek 2. Spijkenisse. 
8. Zwijndrecht 3. Zwijndrecht. 



Team. indel!.!lLI.~ .voorlopig ) seizoen 198?. 

Marco den Boero 
Erik van de Haar. 
Mich ael Mar tina~ 
Ronal d van der Meer. 
Ronald Neven$ 
Jaco Scheer. 
Boude 1.d.jn Smit. 
Philip Somers. 
Hin Veelenturf . 
Rob Vermeulen. 
Rob Voorsluijs . 
Erik - Jan Zorgdragero 
Acronius van der Zweep. 

Peter van de Harg. 

De trainingstijden-buiten op het veld zijn per 
1 april als volgt: 

Donderdag avond van 19.00 tot 21,00 uur. 

De thuis wedstrijden worden gespeeld op zater
dag avonden van 18.30 tot 20.30 uur. De comp
etitie begint eind april. 

Competitie indeling: Tweede Klasse Rayon Zuid 
west Nederland. 

1" Blue Stars. 
2. Mets. 
3. Old Riparians. 
4. Red Geese. 
5" Unicorns. 
6. White Rreams. 

IJrtf IA/. c,t..10 ' 

"'":~ .. ale "'olc, • 
R,·p,<aNR/11 s 11

/ 

Numansdorp. 
'Schoonhoven. 
Oude Tonge. 
Goes. 
Hellevoetsluis. 
Gorinchem. (v.h. Unitas) 



,, 

BAR-DANCING 

Maandag, dinsdag en woensdag 
beschikbaar voor feesten en partijen. 

Opweg 4 (postadres) 2871 
2871 NA Schoonhoven 
Ingang Spoorsingel. 

Opweg te Schoonhoven 

TELEFOON 01823-8033 

Open: Donderdag 20.00 uur 
Vrijdag 20.00 uur 
Zaterdag 20.00 uur 
Zondag 15.00 uur 

Elkaar 't balletje toespelen. Prima, als 
je conditie hebt tenminste. Maar ook als 
't om de "knikkers" gaat, is conditie erg 
belangrijk. Financiëfe conditie. Hoe pakje 
zo iets nu 't beste aan? 

Loop eens binnen bij de .-\mro Bank. 
Om advies. Daar zijn het plaatsgenoten voor . 
De .-\mro Bank kent zoveel manieren van 

sparen, dat u er zeker één aantreft die u op het IJ...···· ... lijf geschreven is. ~ l\ .. 

AmroBank. . ... 
De bank-w.iar je wat aan hebt. 

Jacoba van Beierenstraat 2 2871 SV Schoonhoven 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDDRP 
Albrecht Bey l,ngg ra cht 44 
Sc hoo nhov e n 
Telefoon 01823-2566 

Mooie Mode, Laag Geprijsd 

Lopikerstraat 10, Schoonhoven 
Telefoon 01823-2288 

Café-Koffiehuis 
"t CENTRUM" 

Uw gastvrouw en gastheer 
BETS & HARRY FRANSEN 

PURN□T 

de 

t°Clkzari ifl, doe ~Áe/ ç3x_c(/-. 
HA VEN 45 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 3071 

ruijter 
~ 

PA PENDRECHT - Brederodelaan 116 (De Meent) 
SLIEDRECHi - Winklerplein 10 
SCHOONHOVEN - Lopikerstraat 2 



Team indeling ( voorlopig) seizoen 1987~ 

Heren Twee. Trainers. 

Ton van Arkel. 
Nico den Hoede 
Sebastiaan int' Hout. 
Eelco Kouwen. 

Rpnald van de rî~1eer ~ Û 
Otte Doms. 1 

Erik Lugten. 
O'cto Ooms. 

Ren~ ••• Rijk. I 
Coos Ooms. 
Leo Roumimper. 
Renèvan Rijk. 
Edwin Sloof. 
Stefan Strubè. 
Joost van der Zweep. 

De trainingstijden buiten op het veld zijn per 
1 april als volgt: 

Donderdag ayond van 19.00 tot 21.no uur. 

□~ thuis w~dstrijden worden gespeeld op · zater
dag avonden van 18.30 tot 20.30 uur. De comp 
etitie begint eind a~ril. 

Competitie indeling: Reserve derde klasse Rayon 
Zuid-West Nederland. 

1. Feyenoord 4. 
2. Gophers 3. 
3. Mets 2. 
4. Nado Vooruitgang 3. 
s. Ridderkerk Rowdies 2. 
6. Schiedam 4. 
7. · Thunderbirds 2 .• 
a. Unicorns 2. 

Rotterdam. 
Maassluis. 
Schoonhoven. 
Rotterdam. 
Ridderkerk. 
Schiedam. 
Cap~lle a.d. Ijssei. 
Hellevoetsluis. 

Inschrijving van de Thunderbirds is onder 
voorbehoud. 

r 

1 
,1 

19 



l 
1 

20 

_Oefenwedstrijden Seizoen_J 98] 

Q.atum. 

Za~ 21-03 Bravas 2- Mets H 1 

Zo& 22-03 UVV 3- Mets H1 

14.3 0 Gouda" 

14"00 Utrecht" 

la" 28-03 Meta JA- Grtinoord J~ 10.00 sih ovsn" 
n H u r'lets JJ- Geinoord JJ 12"00 tl 

Za. 04-04 Tuiins - Mets MA 10.::rn O'hout. 

" " " Alphians- Mets JA 12"00 Alphen. 
Il Il lt Geinoord 2- Mets H 2 12"00 N 1 gein" 

" tl " Geinoord 1- Mets H 1 15"00 n 

Zo~ 05-0Li Mets H 2- Feyenoord4 12.00 S'hoven. 
Il Il Il Mets H ·1 - Alphians 3 14"30 Il 

wo" 08-04 Mets 0 1- uvv 2 19"00 S'hoven. 

Za. 11-04 Braves- Mets JJ 14.00 Gouda,,; 

" n Il Mets fYIA- Geinoord 10.00 S'hoven. 
l! Il " ~lets D 2- Geirioord 2 12. 00 · H 

Il " !! Mets D î- Geinoord 1 14 .0 0 " 
Il lf " Mets JA- Hawks JA 16.00 Il 

zo. 12-04 f'lets JJ- White Breams10.00 S'hoven. 
Il· 11· Yl Mets H 2- C.A.Z. ti 12~00 Il 

Il Il tl •Mets H 1- C.A.Z. 3 14.30 tl 

\JJo • 15-0/~ Mets D 2- Red lions3 19.00 S 1 hoven.· 

Za. 18-04 Stags - Mets MA 1ÜeÜÜ E '-Leur~ 

" 
,. n Stags - !"Iets JJ 1 O.e 00 Il 

n Il n Mets D 2- Stagi, 10.00 S'hove n. 

" Il tl Mets D 1- Biu e Birds 12 .00 tl 

11... Il tf Mets H 2- Il " 4 14.00 " 
lt Il " Mets H 1- n Il 3 16"00 " 
Ma. 20-04 Braves J- Mets D 2 14.30 Gouda. 

" Il Il Botlek 2- Mets D 1 . 15.00 S t nis se~ : 
Il tl Il Feyenoord 3- fYlets H 1 ? R'dam. 

.. , ....... • ............ , .. ,.,.· .. · . ., . , ..• ,., .. r,--.. -~ .. ,.;,., - . ···-~ ·,., ..... ,, .. _.,.:, ... -.. .-.-.., - ·-·-,··~ . ..., .. : ; .. :.·..,,. .. .;;;;:,·:.,', 



Oefenwedstrijden UitgE!_S.P,li t~t per. te~m ... 
H 
H 

Za. 04-04 Twins - Mets 

Zae 11-04 Mets - Geinoord 

Za. 18-04 Stags - Mets 

Zaa 28-03 Mets - Geinoord A 2 

Zae 04-04 Alp h ians DM Mets 

Za. 11-04 Mets - Hawks 

Za. 28-03 Mets - Geinoord A 1 

Za" 11-04 Braves AOsp - !'1ets 

Zo. 12-04 Mets - White Brearns 

Za. 18-04 Stags - f'1ets 

Dames Twee$ 

Za. 11-04 Mets Geinoord 2 

11.lo" 15 - 04 Mêts Red Lions 3 

Zae 18-04 Mets Stags 

Ma" 20v04 Braves June - Mets 

Dames Een" 

wo. 08-04 Mets uvv 2 

Za. 11-04 Mets Geinoord 

! Za" 18-04 i"1ets - Blua Birds. 

L:::_~-04 ~:k 2 - Mets 

~; 
~ 

10~30 Oaatarhout. 1 
::::: :::::·:::::·1 

ij 
~~ 

k ti 

10.00 Schoonhoven.~ 

1 " QQ "1 ~ ,., ...:. .. . 
L., ,- _ p1~Bf1 a/o J\l.]fh, 

16000 Schoonhoven ~I. il 
~J 
11 •' 

12b00 Schoonhaven.l 

14.DO Gouda~ i 
10e00 Schoonhovenel 

*I 
10"00 Ette~ Leur~ t 

I& 
fÎ 

12.00 Schoonhovenw l 

19"00 

10.00 ll 

14.30 Gouda. 

19.00 Schoonhov en. 

14"00 

12e00 

tl 

n 

15.00 Spijkenisse~ 

~ 



Her en Tw~,. 

Za. 04 -04 Geinoord 2 - Mats H 2 12.DD Nieuwegein 

Zoe 05-04 Mets H 2 

" 
Za. 18-04 Mets H 2 - Blue Blrd~4 14~0□ 

~ .. 

Za. 21-03 Braves 2 - Mets 14.30 Gouda 

Zo" 22-03 uvv J - Mets 14"00 Utr echt 

Za. 04 -0 4 Gei noord 1 - Mets 15"00 Nieu111egein 

Zo" 05-04 Mets - Alphians 3 14030 Sc hoo nho ven. 

zo. 12-04 Mets - C.A.Z. 3 14"30 Il 

Za. 18-04 Me ts - 8lue Birds 3 16"00 Il 

Ma" 20-04 Feyenoord 3 - Plets ? Rotterdam 

fi 
t4t< ~ r 

r-~~ 
1 ' ç c:-
1 ;. -d .~,N-CP.~,,.,..,, ~ ~ \~ ' -------- -~~ 
l _ -. . •-==--~~==-~ 



Bij DE BRUYN bent U in goede handen 
Off. dealer voor: AUDI en VW 

Goede en betrouwbare occasions 
12 maanden garantie. 

A.P.K. keurstation. 
Zaterdag service. 
Autoverhuur van personenauto's en 

bestelbus. 
AVIA benzinestation, de goedkoopste 

benzine in Schoonhoven . 

DE BRUYN'S AUTOMOBIELBEDRIJF B.V. 
Lopikerstraat 79 - 2871 BW• Schoor,~. 0 ven - Telefoon 01823-2296 na 18.00 uur 4696 

EWIELEAS 

U' .. Gl 
TEL.01823-6147 

AAGSTRAAT 
HOONHOV 

ei IAltlUIIIIIFi 

Voor heel 
uw interieur 

Lopikerstraat 18 - Schoonhoven - tel. 01823-3783 

OPHALEN VAN REPARATIES 
EN TERUGBRENGEN 

"GRATIS" 

SPORTPRIJZEN 
SETON 

SCHOONHOVEN 
Showroom geopend: 
Dinsdag , woensdag en donderdag 

van 13.30 tot 18.00 uur 
Vrijdag van 13.30 tot 21.00 uur 

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 

Verder op tel. afspraak 

Haven 36 tel. 01823-2334 
b.g.g.3219 

RIKKOERT 
Voor al uw 
boeken 

Lopikerstraat 45 tijdschriften 
Schoonhoven 
Telefoon 01823 • 2773 



.if!l~ L RESTAURANT Schoon héidssalon 

,,Duhen" 
~ BELVÉDÈRE 

lopikerstraat 7 
2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823-2039 

. ,mm, 
••••••• • 1111 

'OJGICID 
Lopikerstraat 47 Tm{)SETT(R 
Telefoon 01823 - 5337 
2871 BW Schoonhoven 

BELVÉDÈRE 
LEKDIJK 2- 8 

TEL. 01823-2377-2723 

Rabobank 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

., .-: 

,,( 
,, , -· 

'~ ·.,.."' 

' 

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

·" 



.~,,2.2,~t e_E; _ _5 c ~22:.9.§!,E,~ cl) t E>~ 0 e fen w2.E!~!~.~!,,]É!:;,}l_j '?§-7 .• 
Ahders dan tot nu toe het geval wa3 zal ar dit 
saizoen gewerk t gaan worden m&t een echaidB 
tars rooster. Het principe wat 
is; dat ied er een die in steat ia om a~n w■dst
rijd te sch eidsr ocf"1t e ri;m sv0nva 0 l aan ds bo u 1:·t 
komt , dit om enkele mensen die voorheen ■ tEed~ 
da klon waren te verlicihten. (Mocht ja intracEo 
htbben om ta schoidsrachteren 1 of DQ h■ t t G la 
geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan Rab 
Vooreluija~) Als je op een bepaald■ dag ~n tijd
stip ingedeeld bent en je kunt onmogelij k a an 
wezig zijn, probeer dan eerst zelf voor aan vmr= 
vanger te zorgen, voordat je het a.an Rob door' · , 
91:rnft. 

Za~ .. 28-0 3 
Il Il 

Zö • 05-0L: 
Il ·Il 

Za. 1 '! -D4 
ti " 
Il 1l 

" lt 

Zo~· T2-04 
n u 

tl n 

J, Adap. 
J~ Jun. 

Heren 2* 
Heren 1. 

f'fl !~ Adsp. 
Ü8f!18S 2 C, 

Dames 1 lb 

J" Adsp. 

.J • Ju n . 
Heren 2" 

Heren r. 

10 .no u AcrorÜua vei ZweeiJ ~ 
12.00 u MichaMl Martina. 

r2.oo u Hin en Rob va. 
14.30 u Otto en Ren,. 

19.00 u Mich~äl en Ronald 
Neven© 

10.00 u Rob Voo:rsluijs. 
12 .oo IJ · Acronius. 
14"00 u Hin. 
16.DD u Ronald Nev"9n 9 

-ro.oo u René van Ri j k" 
r2"oo u Aad vmn Ooij«tn 

Erik-Jan,.. 
1'4. 30 u Reggy van Rijk 

Hans Splll'uijt,,, 

~9.00 u Roy van Rijk an 
Erik Lugtirm. 

ta.OO u noy van RiJk en 
Erik vd Haar,. . 

wn 

en 



y*ervol:,st schei d srec h ters oefenwedstrijden ~ 

Za . 18-04 Dames 1 ~ 12.00 u Ronald vd Maar en 
Coos Oomsa 

Il Il Heren 2" 14.00 u Fleggy van Rijk en 
Han s Spruijt . 

Il 0 Heren 1 • 16 &00 u Otto Ooms en Rané 
van Ri jk * 

Voor de co mpetitie geldt in principe da volgen~ 
de lsidra nd: 

Ied ere woensdag avond t wee scheidsr·echters, 
11 zaterdag ochtend ee n scheidsrechter, 
11 Il avo nd twee s c heids re chters , 

en om de twee wek en ee n s cheidsrecht e r op de 
vrijdag avond voor de wedstrijd van de junioren 
jongens" 

~an.tine dienst tijdens de. oef en wedstrijde n ' 87 . 

In het komend se i z oen zullen, zoals op de ja~r
vergadering al aangekondigd, alle senior leden 
van onze vere n iging ingedeel d worden voor kan
tine dienst. De sleu tels van de kantine zijn in 

! vrijwel alle gevalle n al aanwezig . De coaches 
'j · van alle teams zu lle n een sleutel krijgen. De 

l
t,.

1

, KAS echter, met alle overige sleutels van kasten 
. e.d., moe t ' opgehaald worden bij Hans en Bep 

Maerten, Voltastraat , telefoon 01823-4875. 
Als je \ tijdig d.w.z. minimaal een dag van te
voren belt om een afspraak te maken, weet je 

1i zeker dat je niet voor niets voor hun (geslotèn) 
jl deu r staat. 
,,· De werkzaamheden zijn: af ha nkelijk van de t ijd 
; van de dag: Zorge n voor voldoende wat er, koffie 
q en thee ze tten, frisdrank en snoep verkopen, en 
h op dagen waarbij er meerdere wedstrijden achter 
q elksai gepland zijn ook eventueel voor soep en 

l
t broodjes zorg en. Da ~okoop zal van het bestuur 
_ uit geregeld ~ordene (z. □ .zo voor rooster.) 



j\J 

\,Jl 

ROOSTER KMJTINEDIENST MAARTilPRIL S.H.s.v. J'l~T_$ SE:IZ.CJE:N_ 19B7 " Team(s) 
die thuis 

S~t• · Dag/datum. 

Za. 28-03 

Wo. 01-04 
Zo. 05-04 

Wo. 08-04 
Za. 11-04 

Zo. 12-04 

wo. 1'5-04 
Za. 18-04 

Tijd. 

09-16.00 u 

19-21.00 u 
11-14.00 u 
14-17.00 u 
18-21.00 u 
09-11.00 u 
11-13.00 u 
13-ts.00 u 
15-17.30 u 
09-12~00 u 
12-14.00 u 
14-17.00 u 
18-21.00 u 
09-11.00 u 
11-14.00 u 
14-17.00 u 
17-19.00 u 

Namen. 

Bestuur & vrijwilligers voor opknappe n 
veld en prepareren van de kantine. 
Alle vrijwilligers. Opknappen veld en 
f'!iep e.n Henna. 
Gitta en Janneke. 
Marjolein v. en Carmen. 
~arjolein v. en Felicia. 
Annetje en Marjolein de G-ns. 
Acronius en R'ob Vermeulen. · 
Gerard lutterman. 
Ineke van Ooijen. 
l"larcia en Eline. 
Susan v. en Theresa Noomen. 
Felicia en Corrine. 
Susan Jonk en Miep Vermeulen. 
Hans en Bep Maerten. 
Lily van Riemsdijk en Rina Scholten. 
Anja Ooms en Niesje van Rijk. 

JA. 
JJ. 

Kantine., -
H2. 
H1. 
01. 
l'IA. 
02. 
01. 
JA. 
JJ. 
H2-. 
H1. 
D2. 
02. 
01, 
H2. 
H1. 

In principe geldt voor kantinedienst hetzelvde stelregel als voor het 
scheidsrechteren; als je niet kunt, zorg dan als het enigzins mogelijk is 
zelf voor een vervanger. De eerste naam · die op het rooster vermeld staat, 
dient de KAS op te hal,n. Uiteraard kunnen jullie hier · zelf ondetling andere 
afspraken over .. maken~ de laatst c,enoteerde brengt de KAS terug b~~ ~~~!,~".J 



Wat zijn de plannen voor 1987? 

PRO-MOTION start in 1987 haar twe ede 
bestaansjaar . In 1986 werd en drie 
honkbal -en softballkampen voor de 

·· jeugd georga niseerd. Deze kampen, In 
Haarlem, Huizen en Nuen eri , z ijn .all e
drie zeer sucç_esvol ver lope n. Dit .was 
onder and ere te da nken aan de mede• 
werking van _een groot aantal (kw·ali
tèits) spo nso ts, te we ten: OPEL , LIGA 
E.XPERSPORT, CONVERSE, STlMOROL, 
UNFOUE UITZENOBURO, AA-DRINK , 
COVEE, MR. COCKER, PUNT & .. 
SCHOUTEN, SMIT & DOR LAS, NIVEA, ' 
KENKP en OR. OETKER. - . 

Uitersa rd is het de bedoeling dat cie 
toekoi nst!ge PRO-MOTION kampen het 
suêces van '86 minstens zullen evena: 
ren_ Wij zulle n een aantal dinge n in het 
prog ràmma aanpassen en , waar nodi g, 
verb eterèh. Het prog ramma voor '87 zal 
-dus zêker n iet hetzelfde z_ijn als dat van 
'86. Er zijn nieuwe ideeên en plannen te 
over. 

De PAO-MOTiON trainers hebben alle
maal un professionele opleiding 
(CIOS/_Sportacademle) ·en een gedegètl ' 
kennia_-yan honkbal en softbail. Boven
dien zijn zij ervare n in het omgaan met 
Jeugd .. Zij zullen elke deelnemer/ster 
dan ook l11dividuele aandacht geven en 
!n de gaten houden. De trainersploeg 
za l de kinderen meer kennis bijbrengen 
van honkbal en softbal!, ·de specifieke 
kenmerken van de versctiillende veldpo
·aitles leren, en vercter 'aàndacht beste
-~en aan slaan, gooie~, êii andere tech 
:i'1lsche en taktische aspecten van de 
honkbal- en softb~ilsport 
Daàrnaast zui!e.11 de F,'AO-MOTION kam
pen dagelijks bez(,i_eht.V'.iorden door 
gastlnstructeu(s . l}it ·onze enquêtes ... 
bleek dat dit onderdeel één van de po
pulairs te specialiteiten van de 
PRO-MOTION kampen was. Dat was 
meteen een reden om In 1987 nog meer 
gaatlnstructeurs aan te trekken, waar
door de kinderen opnieuw In aanrak ing 

Wat ónveranderd gehandhaafd blijft is komen met, en training krijgen van, top-
:·ons doel om de honkbal· en soft- -pets uit de Nederlandse honkbal- en 

1 .. ballsport te promoten, met name bij de aoftballwere ld. 
•1• ·· jeu.gd. Ook volgend jaar zat een kamp · · · 

bestaan uit vijf dagen lekker bezig zijn Enl housiaSle reakties kwamen niet al- •·· 
· lel!)n van de kant van de deelnemers 

van '.s ochtends vroeg tot 's avonds . 
laat; overdag de trainingen en andere zelf, ook ~u~ers, be5t uur en leden ~an 

1 
s •· ortieve activi teiten en 's avonds ont • gaatveremgmgen, en het personee, van 

P .. ' . de jeugdherbergen waren vol lof over 
spannen tijdens een speciaal avondpro • PAO MOTION z k h . 
gramma, dat In elkaar wordt gezet door · · e _er voor et .eerste 

een ervaren kampkader. 



)aar is dat geen geringe prestatie. Voor 
een belangrijk deel is dat resultaat te 
danken aan heuomeloze enthousi• 
asme van . de trainers . en leiders, die te
samen een hecht team vorm den. 
Samenwerking en inzet staan bij 
PRO•MOTION dan oot{ hoog lri het 

1vaandel. 

Voor 1987 staan er drie 
honkbal/softbal! kampen op het pro
gramma. te houden in Huizen, één 
sport -vakantie week in Frankrijk, en een 
samenwerking met EXPERSPORT op 
het gelijknamige toernooi in Haarlem. 

HUIZEN • Sportcentrum 'De Bun' 

Zowel Huizen als Sportcentrum De Bun 
liggen centraal en zijn goed bere.ikbaar . 
De Bun is modern van opzet en js ver
der een muttlfunction .etil centrum: 
naast optimale technische voorzienin
gen voor beoefening van zaai- en 
zwemsporten op alle niveau's biedt 
De Bun ook de gelegenheid tot sociaal 
contact vóór, tijdens of na het sporten 
in een aangename, sfeervolle omge 
ving. Een grote. ruime , goed verlichte 
sporthal, een royaal zwembad, een . 
restaurant, rulmt.èn voor het avondpro 
gramma, en een buitenveldencomplex 
maken De Bun witermate geschikt voor 
een veelzijdige PAO-MOTION week. 

Data • Huizen • De Bun 
Eerste kamp: 
Maandag 6 1/m vrijdag 10 juli 1987 
Tweede kamp: 
maandag 13 t/m vrijdag 17 Jull 1987 

: Derde kamp : 
. maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus 1987 

FRANKRIJK 
Vakanlle combineren !Tiet e~n honkbal 
karnp ? PRO-MOTION is bezig met het 
uitwerken van pfannen in die riciit!ng. 
Uw kind kan dan naar een · 
PRO-MOTION kamp gaan, terwijl u Ie; 
gelijkertijd toch gezamenlijk op vakan-
tie bent. Plaats van bestemming: d~ 
Franse Ardl!che, in Zuid ;Frankrij k. De 
Ardê che ligt in het gebied van de Rhó· J,~ 
ne .en de Alpen en is bijgevolg een zeer e 
geschikte vakantieplaats. Een sctiild e
rachtige omgeving met een veelvoud 
aan landschappen: berg land, groen e 
dalen, dennenbossen en een heerlijke 
zuivere lucht. Nog afgezien van het 
aangenaam warme klimaat 

PRO-MOTIO N heeft het volgende te bie 

den: in de Ardêcrie (op ±; 1100 km van I"• 
Amsterdam) ligt het plaatsje Vernoux. C 

Daar is een camping waar u uw tent of 
cara van kunt neerzetten om lekker va
kantie te ho uden. Op hetzelfde terrein 
is een velcjencomplex waar i 
PRO-MOTION uw kind een week lang 1 
honkbal of softballtraining zal geven. 
Op hoog niveau, zoals u dat van ons 1 
gewend bent. 1.1 

Dus : de kinderen zijn overdag met hur, i 
favoriete sport bezig , en ·s· avonds vie-
ren zij vakantie met hun ouders, het-
geen uiteraard langer kan duren dan µ, 

die ene PRO-MOTION week. Een unieke 1. 

combinatie van sport en vakantie in 
een heerlijke omgeving met een prettig 
klimaat 

Datum '- Frankrijk 
PRO-MOTION kamp: 
dinsdag 21 tim zaterdag 25 juli 1987. 
Het is mogel ijk om eerder te arrive ren; 
zaterdag 18, zondag 19, oi maandag 

· 20 juli. 
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HAARLEM . ËXPERSPORT TOERNOOI 
Op 25 en 26 juli (tegelijk met het einde 
van het PRO-MOTION kamp in Frank-
rijk) zal het PRO-MOTION TEAM -haar 
medewerking verlene_ri äan een groot 
honkbai/softballtoernooi van 
E~PERSP9RT iri Haarlem. 

· Het Js de tweede maal dat EXPER: 
SP.ORT een dergelijk toernooi organi
seert.' De: finale zal plaatsvïnden _in het 
Pim Mulier Stadion , de thuishaven van 
de Haarlemse OPEL NICOLS. 
EXPERSPORT heeft al eer.der grtjte _· 
success-én geboekt me(•foetbaltóer• · 
naaien; de -HAARLEM-CUP is uitge• . 
groeld tot een jaarlljks terugkerend in
ternationaal sportgebeuren. En gezien 
het succes van het 
.honkba llsoftballtoernooi van '86 gaat 
.het met deze sport dezelfde kant op. 
Hf:lt is mogelijk om aan dit toernooi 
deel te nemèn in een team van 
PRO-MOTION, ond~r leidi ng van één 
van de P8Ç),MOTiON tra _iners. 

Tot zover de honkbal/softballplannen . 
voor het Komende jaär; PRO-MOTION ~ 
Wil in 1987 ook een tweêète sport in ' 
haar pakket opnenièn: Daartoe zijn er 
inmiddels een aantar ·gesprekken ·ge, 
weest met vertegenwoordigers van '{er. 
schillende takkén van sport. . .. 

Wellicht zijn er bij het doorlezen van 
bovenstaande informat ie vra,gen bij u 
opgekomen: . .. 
• over de hönkbal/softbal lkampèn (n De' 
Bun • Huizen , bijvoorbeeld, 

·•• over de vakantie/sport combinatie in 
Frankrijk; · · · · ' · . ' . 
• over het EXPERSPORT toernooi in 

Haarlem, of 
. over de tweede sport van 1987. 
In dat geval kunt u zich schriftelijk of 
telefonisch wenden tot het volgende 
adres/telefoonnummer: 

PRO;MQTION 
Lambertus Hortensiuslaan 36 
1412 GW Naàrden 
Tel. 02159-49726 

1 
· Promotion is klaar voor 1987 ! 

l 
1 
1 

i 
1 

1 
1 
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De goedkopere vleessoorten 

zijn bij ons kwaliteitstarief. 

Net zo goed als de luxere soorten. 

EET SMAKELIJK. 

KEURSLAGER 

?a~en\?~M!~onhoven 
Telefoon 01823-2426 

foto 
• c1ne 

Lopikerstraat 57 

~(1o{]~ @Q~ Tel. 01823-2992 D.G.S. 

SAM-SAM 
INBRENG~ EN VERKOOP VAN DAMES-, KINDER- EN BABY
KLEDING, ZO GOED ALS NIEUW. 

Koestraat 57 Schoonhoven 

HEM EN HAAR 
HAVEN 74 SCHOONHOVEN ~,,.,~,,,1n1&'\\l'lm 



Buiten de Veerpoort 4 
2871 CC Schoonhoven 
Telefoon 01823-2278 

® 

Restaurant "Lekzicht" 

)f PARTY'S 

)f BRUILOFTEN 

)f DINERS 

)f ZAKENLUNCH 

DB 

INTERNATIONAAL REIS-EN PASSAGEBURO 

~lUtttrtrfttb~-
Lopikerstraat 20, 2871 BX Schoonhoven (Holland) 

Telefoon 01823 • 6544 __ T_el_ex_20993 _____ __, 



IPl!CIAUTEITEN 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Elke dag open tot 22.00 uur. 
bruiloften 
partijen 
diners 

kegelen 
en 

vele andere 
aktiviteiten 

Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

Deerenberg 
Haven 50 

Schoonhoven 

KEGELHUIS 

,,De Engel" 
Koestraat 4 

Telefoon 01823-2350 

opt ic ien optometr ist 
contactlens-specialist 
o .v . A.N .V.C. 

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

voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 
ZELFBEDIENING 

Doelen straat 3-5, Schoonhoven Telefoon 01823 - 5875 



BEN 
SLOOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823 - 2380 


