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SCHOONHOVENSEHONK-EN 
SOFTBAL VERENIGING «METS» 

EEN BALLETJE 



Haven 70 - Schoonhoven - Telefoon 01823-3725 

swatctic:= 
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 DP Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2930 

AUTOMOBIELBEDRIJF SCHAKEL 
off. Ford -dealer 
C. G. Roosweg4 

2871 MA Schoonhoven 
Telefoon 01823- 2967 

werkplaats 2425 
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_s.H~eTS 
SCHOONHOVENSE HONK & SOFTBAL VERENIGING 
POSTBUS 89 
2870 AB SCHOONHOVEN 

CIAO 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 
Yoltastraat 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 

HAMBURGERS 
7 dagen per week open ! 

Openingstijden 
ma. tlm vrij. van 10 - 23 uur en zat. en 
zon. van 10 - 24 uur. 
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IJlt is alweer de derde uitgave van on~ clubblad 1·,_. 

1111ot Bs lletjen. 

Onze r ed aktie commissie verdient hiervo or ee n 

pluim en niet alle en om iedereen inclu sief de 

voorz i t te r ach te r z ij n br oe k te zitten voor 

copy, maar meer nog v6or de e nthousiaste wij ze 

waa rop jullie bezig zijn . 

Ga zo do or, 

In rlit st ukje wil ik graag onze aspiranten en 

junioren eens in hst zonnetje ze t t en . 

Jullie zijn de toekomst van Mets. Over een paar 

jaar zijn de catchers-pitchers-binnen en buiten 

velders niet van de lucht. 

Natuurlijk moet er dan wel keiha r d getr~ind 

worden om alle mogelijke s i tuati es te lere n 

kennen. 

1 
1 

\/ee1, heel v1,ial 

om rJat alles l n 

moet Je OtJk 1JJ8l 

wedstrijden moeten jullie sp e lenj 

praktijk t~ brenge~w Natuurlijk l 
eens op d~bank zitten, dat zie 

js ook bij grote clubs bv de New York Mets in 

Amerika. Luist~r voo ral goed na ar je trainer. 

Van onze penni ngmee s ter (Rob Vermeulen~ heeft 

het bestuu r inmi~del~ vern omen dat de kàntine

opbrengst ±~er goed genoemd mag worden. 

; 
f, 
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De regeling met de kaart, waarop göstort en af

geschreven wordt, loopt ~rima. 

Zelf"; h,:Jt sppciaJr-! koelsysteem in 110ur Fliver 11 

van het bekende pijoje was een lu mineus idee. 

Een kritieke voetnoot tot slot. Laten we met 

zijn allen de kantine en het veld schoon houden. 

Het is een klei ne moeite om afval en blikjes, 

ook van onze toeschouwers, even in een ton te 

gooi:an" 

DaarnAest vraag ik aan iedereen om extra zuinig 

met onze mat~rialen omte gaan. Het kost ve el 

geld en we willen er toch veel plezier van 

hebben. 

Veel speelplaziet, 

Gera r d Lutterman. 

/1~ 
• ~V I ;/,,(_ µ;:.Jo . 

JZ(' ocehke,< ,·n 
C<., . . . . 

~\-1 
Jl 

1 
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V /\.[\I REDACTIE 

Deze maand alweer het derde clubblad van 
onze nieuwe r edactie. 
In het vo rige blad plaa tsten wij een 
smeekschrift voor kopy. 
Ne hebben echter 'Neer weinig kopy gehad 
(met name van de adspiranten). 
De weds trij dverslagen beginnen wel binnen 
te druppelen . 
Er stond overigens nog een fout vermeld in 
dit tmeekschrift en wel dat wij drie maal 
per week b ij een kwamen.( beetje overdreven) 
.. l .. ) -1 ·t rri o O t d ·r 1· e ·rr'a'"' • TJG'r rna~ c::, ·r~ (1 r, ·1· ·'1·"' ( t r; r)·•, · . ..L r., , .. . ., , ... et..! .. .!. , .• c,, ,. ). ,:., . c•"" .,,., , l<."'" 

wen s ook erg vaak) . 
0e hopen dat ied er een een beet je tevreden 
is over het clubblad, zoniet, dan horen 
wij 'dat graag. • · 

En:f t n ., tot rz oir e· ·.".' .. • d
0 

e, re .d.<-,c. t 1. f·.".·,, 1· ·•1 t~ ·~ ' • , - • - o. . ~ .. . a:. wacü TJ.ng 
van uw kopy ver.blijven wij; 

namens 



oefenwedstrij~~n van Dames 2- Geinoord 2 
~ Oarn,f-1~ ~.::§raves 

Op Zaterdag 11~4 in Schoonhoven was het dan zo-
11er om ons st aa .ltja k unn en te laten zie n tegen 
de Gein oord dames~ Enfin, het was al sne l duide
lijk dat er bij ons af en toe nog een s iets aan 
ons zelfvertrouwen e n in zic ht haperd e,maa r ach 
wat wil je voor onze eerste oefenwedstrijd van 
dit j aar. 
ne tegenpar tij ~as du i delijk sterker want zij 
zouden later met de overwinning gaan strijk en . 
Des o ndAnk s werd de stemming in ons team er niet 
mind er om warit sen goede t eamgeest i s zeker even 
belangrijk als een goede wedstrijd spelen. Wij 
ve rlo ren dan ook met 28-6. 
Oaarintegen was on ze tweede oefenwedstrijd,wat 
op maanda g 20-4 in Gouda op het sch itterende 
honk- en softbalterrein van de Braves ge houd e n 
werd van beduidend betere klasse. 
Deze wed strijd zouden we gaan spelen om 1¼.30 u. 
dus wij z at en daar bepekt en bezakt om 2 uur 
on ze 1~ bak koffi e te verwerken toen wij te hor
en k re gen dat de wedstrijd pas om 4 uur gespeeld 
zou worden. Tja~en wat doe j e dan ? Om dan een 
kr oegentocht in ÇoudR zo la ng te ga an ho ude n is 
niet zo best voor onze reputatie.Welnu,dat ons 
wachten ons be loon d zou worden is achteraf wel 
geb l eke n.Dames 2 was goed oplettend en vele uit
je s werden achtereenvolgens ge~aekt,en de regen 
kon ons niet weerhouden orn met 21.1-18 t e winnen. 
we moeten nu niet gel ij k te vo orb arig zijn voo r 
de komende competitie,maer zoiets doet een mens 
.wel goed , dus op naar de tegenpartij. 

Carmen. 



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. 

bloemaierkunat 

,,Uft!~rger" 
leo atubbe 
kerkstraat 7 
schoonhoven 
01823-5712 

~'ll:4~ 
01 \tfUllt ,OOI 1, Ul'I ll~00 1tOMIOI• Q:j0112) 5050-4 

KO!SIRUT 

,/', 10] • 

~.ftooN"\\~\: 

uw doe-het-ze11 centrum 
Koestraat 102, Schoonhoven 
Telefoon 0 1823-5050 



EETCAFÉ 

'6x 6T, 
;!;:;zJe J~e;t even an.de/l-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 

JfludJtltlJ 
couture 
schoon hoven 

tol 12 
telefoon 01823-51 55 

Telefoon 01823 5200 

o lotie 
- kleding 

2e hands 

- keramiek 
handgemaakt 

Olga en Lous. 

haven 34 
2871 ch schoonhoven 
telefoon 01823-4940 

"DE BREIHOEK" 

tJoe -Jf andtJerleen 
Stoffen. -~urnitu1-en. 

Loplkeratraat 35, Schoonhoven, tel. 01823 - 5018 
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Zate 1 Jag 11 april Br~ves Adsp. - Mets JJ ~ 
We vertrokken vanaf de Végé 
en Aad van Doyen ree, 
Er reden nog meer ouders 
d.i.u narnon heel wat op de .schouders, 
v,ant in d(~ at.1to k1.etr~en d(: jon9ens de oren van "/e 
kop 
de één vertelt een verhaal, de andere een mop. 
Bij Berqaulbacht stopt de 
w,rnt vandaar ri:jdt Erik-J&.n mee. 
In Gouda u.i.tg,rntapt strekken we onze benen en armen 
(:m 9aan ons vast opwa:r:-men. 
Voor de strijd begint eet Lagrand nog een broodje 
kip 
en Eri~-Jan geeft ons nog een tip. 
Daar komt de scheié!.s al aan 
en ieden:ien gz,at op :2; 'n plaats staan. 
In het begin loopt het als een tre:Ln 
en dat is natuurlijk reuze fijn. 
We staan al snel 7-1 voor, 
en we zingen met z'n allen in koor, 
zo'n qoeie hebben wij nog niet gehad, 
maar voor we het weten liggen we op ons gat. 
De Braves komen steeds dichter bij, 
en dan gaan we langs zij. 
In de laatste inning weten we maar 1 punt te scoren 
en jammer genoeg hebben we de strijd verloren. 
We verloren met 15-8 
dit hadfüm we in het begtn niet verwacht 
Na het. omkleden de kleedkamer aanvegen 
en in de kantine van Aad een cola gekregen 
Maxim eet nog een broodje kroket 
en in Bergambacht wordt Erik-Jo.n weer afgezet. 
We nemen de ~inst wel niet mee naar huis 
Mfrnr komen wel tevreden thuis. 

Il ,. 

Müt dai)k aan de ouders die hebben gereden, 1 

'½::=~~.::::.:.:: .... _ ...... -.. ··.-,c:::.~=-·~.=---""······=·-······ '····· ._ .. :ace-~.:=.:...··::::·=== ~ - ~ ~ . . ~...._.:-:::::-_-;-:,;::-: __ ,_.._ ... -~~ iv- ......... 1 ___..-:;:;..e, • 
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wrsT LJ DAT 
- Erik Lug t e:n de eerste homerun van het seizoen 

heeft ges lagen. 

- Acronius van de Zweep duikoe fening en maakt 
ov er de l ijn 

- Dit grote hilariteit gaf bij het dames publiek. 

Robin Voorsluys , zo klein als ze is, al ba l len 
vangt vanuit de kinderwagen. 

- Michëal Martina nu eindelijk klaar is met behangen, 

- Hij nu eindeli j k same n mag gaan wonen met 
Marjolein Verhoef. 

- de meisjes hun eerste wedstr ij d hebben gewonnen 
- d e redact i e mi ss chien nu een verslag van ze 

bi nnen krijgt. 

- het Helena Rodenburg menig bril kost tijdens 
de traininrJ. 

- Erik - Ja n op J mei met het eerste mee 
mocht s pelen in Goes , 
Sn dat Erik v . d. Haar in deze wedst r ijd 
z1Jn p~estaties aan slag niet ~et veld
werk wist goed te maken. 



Verslag van de eerste wedstrijd van Heren I. 

liet was za terdag 21 maart . Ik s ton d op en zag 
direkt "da t gaat niet door". Ik bel op om te 
vragen of het doorging • 
.. "Ja hoor " 1 had Rob gezegd, wel namens the Braves 
Natuurlijk . Goed, ik zou rechtstreeks komen en 
dacht de hele tijd "Dat gaat niet door". 
Ik · kom daar in Gouda aan; Het regende en het was 
koud. Toen mijn geweten sprak "Dat gaat riiet door" 
Zweep. 
Maar al de jongens waren al omgekleed. Dus moest 
ik met tegenzin mezelf ook omkleden terwijl ik wist 
dat het niet door zo u gaan . . 
Het reg.ende nog steeds ërt het was ook nog koud. 
Alleen Erik-Jan za9 ergens blauwe lucht (lachertje) 
En toen zou het beginnen, mqar HET GING NIET DOOR! 
Ik had du; gelijk . Er vierd niet gespeeld, ~1a'.°~:r wel 
getraind! ! ! 
Oh ja, als Rob VermeulEin een keer vraagt of hij 
ti jdens een viedstrijd de score bi j moet houden. 
Niet doen, want hij kan niet eens tot zestig tel
len. 

Acronius van de Zweep. 



w---c-·---·-···==--:---1 JARIGE. 
1 
1 - 20 mei ho opt Stef;an s{uh e de leeftijd te heb be n 

b 'k ' ' l ,._ t 1 e r ei t om autoriJ essen· e Kunnen nemen. 

- 26 mei is Hin Veelen t ur,t ha:r:d op weg om de de rt ig 
te bereiken, het scheelt nog maar é .én jaartje. 

-- 30 mei. bereikt Marcia Betterman de meerderjarige 
lee ftijd . 

- 03 juni ,is zowel Ronald va n de Meer, hij bereikt 
de zelfd e leeftijd als boven e e rder genoemd,a ls 
Miep Vermeulen jarig, zij bereikt de glo ri euze 
leeft:ijd van een kwar t eeuw. 

- 06 j uni is Ja nneke van Brug al een jaar meerderja
rig. 

14 j uni wordt Rob Vermeu len, net als elk jaar, 
weer twee jaar ouder als zijn vrouw . 

van harte ! 
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UW SPECIAALZAAK VOOR : 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* Ook uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzorgd. 

BOEKHANDEL 

LORUS, 
't horloge .-,::::,~ 

datje 
veel 

bespaart. 

14 
LORUS 

QUARTZ 
Van f 25,- tot f169,-

ru ~'.v~~~~~~veo 
~ Telefoon 01823-2262 

EIJuhen 
Juwelier-Goudsmid 

Lopikerstraat 36 . Schoonhoven 
Telefoon 01823- 5365 

0 0 m S administraties 

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

a dm inis tra ties, belastingen, loona dm inis tra ties 



bnllen '=.'n 
contactlenzen Riens Optiek haven 75, 

tel 2328 

Wij danken onze 
adver teerde rs voor hun 
bijdrage aan di t boékje. 

Ons advies is daarom : 

KOOP BIJ 
ONZE 
ADVERTEERDERS . 

~ . 

f\' ) 
'.~)-· 

et,\\OA 
Levis 13 Lois 

Lopikerstraat 13 
Schoonhoven 

<i~ 
De Zentrasport-specialist .. r.--···,~ '~-.1 ; r 

/,,.t'•~-...~-

heeft alles voor je in huis . Voor zaalsport , '\ .::~./ ;, 
gymnastiek, veldsport, voor àlles! Kom maar' s kijken. · .. 



.Zoals aangekondigd in het vorige clubblad, vol
gen hierbij de wijzigingen en/of aanvullingen 

, in de competitie programmas. 

_Ad~piranten f"leisies: Geen wijzigingen. 

A risp i ran t ac~.92ns: T s rug getrokken St. Lodewijk. 
Toegevoegd Eurostars en 
Ridderkerk Rowdies 2. 1 
(definitieve programma vind 

je verder in dit clubblad. )' 
Juni oren Jong~~_: De junioren 81 en B 2 competi t

ies zijn samengevoegd, zodat 
er nu één competitie is, die 
gevormd wordt door tien teams. 
De junioren zullen hierdoor 
meer wedstrijden kunnen spelen, 
maar helaas zijn de reis afstan 
den veel groter geworden. 
(definitieve programma volgt.) 

Dames 2; Geen wijzigingen en/of aanvullingen. 

Heren 2: ll Il 

Dames 1: De wedstrijd gepland op Ma. 15 juni; · 
Green Sox - Mets is verplaatst naar 
Do. 18 juni om 19~3 □ u ur. 

Heren 1t Aanvulling : Zo. 21 juni While Breams 
Mets, tijd= 16.00 uur. ~ertrek tijd= 
13*45 uur • 

.., _________ ....,.,. __ _ 
1 Op de volgende bladzijden volgen de definitieve 

competities van de Adspiranten Jongens en de 

1 luni••::Jongens, 

s. 

1 
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COMPETITIE 1987: S.H.5.\/. METS. ADSPIRANî['.J JONGENS. R~yon Zuid-W es~ 

Teams: 1.Blue H1tters, Puttershoek. 2. Botlek, S~iJken1sse. 3. Braves,Gouda.~ 
4.Euro~tars, _Capelle . 5. Haw~s , Dqrdrecht. 6. Met~ , ~~~oonhoven. ·• • ij 
7.Rou1d1es, Ridderkerk. 8. Un1corns, Hellevoe tsl~ ~- ,1.n1te BreamsiG Kult. 

Dag/datum. Wedstrijd. Tiid~ Pla a ts . \Jert_rek tijd. 

Vr ·,. 24-04 
Di. 05-05 
Za. 09-05 
Za~ 16-05 
Za. 23-05 
Za. 30-05 
Za" 06-06 
Za" 13-06 
\Jr" 19-06 
Za" 27-06 
Za . 04-07 

Hawks 2 - Mets 
f'l e t s · - [ u ros t a r s 
f'1ets - Unicorns 
Whit e Breams - Mets 
Braves 2 - Mets 
Mets - Botlek 
Blue Hitters - Mets 
ft1ets 

f·1ets 
Mets 
Mets 

Rowdies 2 
Hawks 2 
lJ.Jhite Breams 
Gophers 2 

18.30 u Dordrecht. 
18.30 u Schoo nhov e n . 
0 9.0fJ u 
16.llfJ u 
10~ 00 u 
09.00 ll 

16.0C u 
09.00 u 
18.30 u 
09.00 u 

. 09. 00 u 

!t 

Gorin chem. 
Gouda. 
S~hbonhov en. 
Puttershoek. 
Schoonh ov en. 

n 

H 

n 

Al gespeeld. 
n.v.t. 

1! 

14~30 uur. 
08"30 uur. 

n. v.t. 
1At.DO uur" 

n.v.t. 
tl 

n 

n 

_ __ __ ____ Zomerst op _________ _ __ _ ____ _ 

Mets - Blue Hi tters 09s00 u n 
11 

Bot le k - Mets 
Euro s tars Me ts 

OBeOO UUra 

09"30 uu r" 
1 0"30 
08 .1-s 
ös.oo 

u.ur" 
uur. 
uur. 

,1 

1 
rl 

1 
Za * 08-08 
Za~ 15 -0 8 
Zae 22-ûB 
Za o 29-08 
Za ~ 05-09 
Za. 12-09 
Za" 19- 0 9 

Rowdie s 2 - J\1ets 
Gophers 2 - ['1ets 

Uni corns - Mets 
f'ïets - Br a ves 2 

09.30 u 
11' '.00 u 
12.00 u 
10.00 u 
:lO ~ 00 u 
09e00 U 

Sp ij ken i sse . 
Capelle. 
Ri dd er kerk. 
Maassluis. 
Hellevoetsluis~ 
Schoon hov en . n. v.t" 

----,~ 
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éOf•iPÊî'ITÎE 1987" S.H.S.V~ f<lETS. JUNIOREN JDNGEN-2.:_B..§.yon Zuid-West Nederl and. 

Teams~ _ ,. Blue Hitters, Putters ho ek. 2 . Blue Stars s NumansdorpJ 3. Braves,G. 
4$ Botiek, SpiJkenisse, 5. Cophe rs, Maassluis. 6. Green Sa x, Middelb . 
7~ Lodewijk, R 1 dam. ~- Mets. 9. Neptunus, R1 dam. 10. Unicorn s , H'slui~. 

Dag/datum~ · Wedstri.Jd. }i.i2_~ Plaats$ Vertr ek tijd. 

Za9 25-04 
v·;r" 01-05 
\Î:r.. 08-05 
Vr ~ 15-05 
Vr. 22-05 
Vr " 29-05 

~il Vr. 05-06 
Vr. 12-06 
1/r" 19-06 
\Jr. 26-06 
Za. 04-07 

Vr~ 10-07 

la~ 08-08 
Vr. 14-08 
Vr" 21-08 
la. 29·-0B 
Za. 05-09 
Za. 12-09 

Green Sax - ~ets 
Mets - Gophers 
Mets - st. Lodewijk 
Braves - Mets 
Mets - Braves 
Mets - Neptunus 
Neptunus - Mets 
Mets - Botlek 
St. Lode wijk - Mets 
Gophers - Mets 
Blue Stars - ï'1ets 
Mets - Blue Stars 

Al gespeeld : uitslag: . 
n Il . . Il 

18.30 u Schoonhoven. 
19.GQ u Gouda. 
19 . 0b u Schoonhoven. 
19~[)0 u rt 

1 9 .00 u Rotterdam . 
19.00 u Schoonho ven * 
19 .00 u Rott~rdam. 

7 - 13. 
N.v~t" 

17"45 uur. 
f\l o \.1 • t ~ 

lt 

17~30 uur. 
N.v.t" 

17.30 uur " 
19.00 u Maassluis . 17.15 uur. 
1 □•□□ u Numansdorp . 08.00 uur. 
19 . □ CT u Schoonhov en . N.v.t. 

' _ Zomerstop ________________ _ 

Blue Hitters - Mets 
Mets - Unicorns 
Mets - 8lu e Hitters 
Unicorns - Mets 
Botlek - Mets 
Mets - Green Sox 

10.00 u Puttersho ek. 
1u.:rn u 
18.30 u 

Schoonhov en. 
H 

08"00 uur« 
N.v.t" 

Il 

12.on u Helle v oet slu is. 1 0 .00 uur. 
12.on u S p ijk □ ni sse. . 10.JO uu r. 
CJ9 ~ '.':'iO u '., .:h oonhoven. 1\1"v .t. 

l!=:......=-.--==:=:::a,s:;:, = .:.'1"-==--=- -~=== •;==,C::::::r'M"'.'•=~ ... -• -b~..-::;. -••è.l 
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Terugblik op het winterseizoen 198 6 -1987. 

In het afgslopen wintersei zoen zij n er voor ons 
twee hoofdzaken te onderscheiden op Honk- en 
Softbal gebied; nl; de ind oor compet i tie , en de . 
zaal trainingen. 
De indoor comoetitie: Er is in t o taal in vijf 
verschillende klassen indoor gespeeld in het 
afgelopen winter seizoen; nl . in drie softbal 
klassen en in twee pupillen honkbal klassen. Wij 
hebben alleen deelgenomen in de eerste klasse 
van het pupille n honkbal. 
Hier v6lgt de eind stan d : 1. Rowdies 14-2 1 

2. Eurostars 14-18 
3. V.Holy 14-18 
4. Schiedam 14-17 
5. Gophers 14-15 
6. Bernisse 14 - 9 
7. Botlek 14- B 
s. Mets 14- 6 * 

• = 2 pt. in mindering wegens niet opkomen. 
Na afloop van de indoor competitie heb ik een 
gesprek gehad met Reggy van Rijk. Hieruit werd 

f 
in iede r geval duidel ij k dat de indoor competitie 

J voor hem een te grote belasti~g he e ft meegebracht 
an wel omda t hij voor iedere wedstrijd opnieuw 
tot het ui t erste moest gaan om te zorgen dat er 
een team van Mets opgesteld kon worden~ Persoon
lijk vind ik dit een schande, dat leden van een 
vereeniging blijkbaar zo weinig over hebben voor 
hun sport3 Denk eens een keer aan _de mensen dia 1 

geheel vrijwillig hun tijd beschikbaar stellen 
voor jullie, en geef tijdig door als je onmoge
lijk mee kan·doen aan een van de geplande wedst- . 
rijden. Dit geldt uiteraard ook 0oor de normale 
compet.iti.e. 
Dit brengt mij direct op het volgende punt, nl. 
dat er stemmen opgaan in het Hayon die willen j 
dat wij komen tot een ver .pli ch. te indo .or competit . 
ie , in ieder geval voor Softbal en Jeugd Honkbal. 
Ik wil ieder lid verzoeken om, vi a je trainers 

I.'=::======= ·-==-- . ~ ,._ --~~ 12. . ... 
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! kenbaar te maken of jij intresse hebt on in het 
komende winter seizoen aan het indoor gebeuren 
deel te nemen . (dit oeldt dus voor alle groepen 
m.u.v . de heren . ) -

! 1, 
h 
t_~ 

Ten aanzien van de zaal treiningent kan ik sam~ n~I ' 1,, 

vatten door te zeggen da t vrijwel alle leden het 1 

1

. b e 1 an g h i e r v an i n z ~ e n • i~J i j z ~ 11 : r: t r ~ ~ ~ ~ e n a ~ s . , l! 
bestuur om een zo ~unst1g rnogel1JkB Ldal roo~tet ~ 
vdor elkaar te krijgen. De tijden zullen zovee l 1 '1 -
mogelijk dezelvde zijn als ~et afgelopen winter, 
met uitzondering van de tijd t.a.v. de trainfn9 
van Dames î . 

Ten aanzien van de voorlopige selecties, zoa!s 
gepubliceerd in h~t eArste clubblad dit seizoen 
zijn er een paar ve randeringen. 1 
Meisjes Adspiranten: toevoegen, Rosann a 1_, 

Jongens II n Harm - Jan Edens. l 
1 ') ,, ' ' ! Jongens Junioren: ' nene uoges. 1 

Dames 2: !l Lucienne rv:ui 1Lvi j1 l 
Dames 1; afvoeren, 11 11 

; 

Heren 2; In principe geen wijzigi ng-·! 
en, maar Nico, Seba. stiaa n t 1' 

Edwi n e □ Stefan zijn tevens 

~~::~:er e chtigd bij de Jun- 1 
Heren 1; afvoeren, Ronald v/d Meer , 

Jaco Sc h ee r .(Jun) 

-------

l 
HET OEFENPROGRAMMA. 1 

•. De oefenwedstdjden zijn achter do rug, en de 1 
h competities zijn in alle hevigheid begonnen. 1 

I
l Helaas zijn er in het uitgebreide oefe nprogram~a 

._

1

1_. in totaal 12 wedstrijden van de 29 geplande nie t 1 
1 doorgegaan. 6 i.v.m. de weersomstandigheden, e n fll 

111 6 door niet nakomen ven de gemaakte afspra&k. 1 

Van deze lastste cateqorie kwam e é.ên op reken-f 
ing van onze eigen ju~ioren team. Geen gbede ' 

1 
za2,k ~ $ ,.. ûe ov erige 5 waren: Red Lions D3, Stags 
D1, u.v.v. 02, Botlek 02 en Feyenoord H3. 

ttl=.,..-=· =-=·=·=~-·~- .. _ .. o .... -------,,;~·~ -- . .. 
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Overzicht van--~-u~-:::~·:·i4den -;~::;:::7" ,;ern:~~--7~e- ~-· · 1 
scheidsrechters en de personen die kantinedienst draaien. 1 

1 
f Dag/datum. hledstri id. J ijd ~ Scheidsrechter( s î. Kantinedienst" 1 
~ Wo. 27-05 Dames 1. 19.00 u (Res. Hin en Philip) Ton van Arkel. 

Vr~ 29-05 J. Jun., 'l9~DD u Acronius Ineke en Diana. 
la~ 30-05 J~ Adsp. 09.00 u Ronald v.d. f'1eEr Danielle en Bianca. 
Wo. 
Za. 

03-06 Dames 2. 19.30 u Ronald Neven. Hetty en Yovanka. p 
06-06 M. Adsp. 09~ □□ u Acronius felicia en Patricia~ ' 

f'1a. 08-06 Heren 1~ 18.30 u (Ras. Otto en Ran6) Lily en Susan Jonk~ 
h/o ~ 

~ Il Vr~ 
10-06 Dames 1. 19~3 □ u (Res. Hin en Marco) Hel ena en ~armen. 
12-06 J. Jun. 19.00 u Rob Vermeulen Miep en Rina. 1· 

13-06 J. Adsp. 09.00 u Ren, v. Rijk Jos, en Muriel. Za. 
Za. 13-06 Heren 1o 18~3 □ u (F{es" Otto en René) Annat je en . f'1arjolein~ 1, 

Wo. 
'vr. 

17-06 Dames 1. 19.30 u (Res . Michael en Erik v.d. H.)Marcia en Eline.l 
19-06 J. Adsp. 18.30 u Hin Marl oes en Sabine. · 

Za. 20-06 J" Adspe 09"00 u 'Erik-Jan Irna 1 Bianca en Deniell 
Za. 
lt/o. 

2~-06 Heren 2. 18~3 □ u ~ad v. Doyen en _Boudewi jn. Hans en Bep MaertenP 
24-06 Dames 1. 19. 30 u lRes. Reggy en Hans s.)Susan V. en Theresa~ d 

la$ 27-06 M. Adsp. 09e00 u Rob Voorsluijs. Jac co F. en Mar c L. 
Za. 27-06 Heren 1. 18.30 u (Ras. Otto en RenJ) Mar jolein v. en Ellen. 

Ter herinnering: Probeer minimaal een uur uoor aanvang van de wedstrijd 
aanwezig te zijn als je Kantinedienst hebt. Kas ophalen bij Famo Maerten, 

n Voltastraat 22, tel. 4875. Voorkom problemen en maak van te voren een af-f ' l=:~~~::~::,~m de*43::~:=~-len~~~ = ·····~ ,__ __ ~-- ... -~ _ J 
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Bij DE BRUYN bent U in goede handen 
Off. dealer voor: AUDI en VW 

Goede en betrouwbare occas ions 
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• Schoop~. 'v en - Telefoon 01823-2296 na 18.00 uur 4696 

e:EWIELERSH ij'-~ 
TEL.01823-6147 

AAGSTRAAT 
HOONHOV 

Rl TAltlll lllll:l 

Voor heel 
uw interieur 

Lopikerstr aat 18 - Schoo nhoven - 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 38 tel. 01823-2334 
b.g.g.3219 

RIKKOERT 
Lopikerstraat 45 
Schoonhoven 
Telefoon 01823-2773 

Voor al uw 
boeken 
tijdschriften 



Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
Lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823-2039 

• 11m11 . 
11 ••••••• , 

'O.J\Gl()D 
Lopikerstraat 47 ~ 
Telefoon 01823- 5337 
2871 BW Schoonhoven 

.if'.J~~ 'c RESTAURANT 

~ BELVÉDÈRE 

BE LVÉDÈRE 
LEKDIJK 2 - 8 

TEL. 01823 - 2377 - 2723 

labobank 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

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



li 
Op maan dag 27 april ha d dames I h a ar eerste 11 
comnetitiewedstrijd. We moesten gelukkig · 
nie~ ~6 ver weg, het wa~ maar in Middelburg. 1 
ED voor degene die dat nog niet weten; het 
ligt nog in Nede~lan d. we~kregen even de 
neiging om maar ria:àr Antwerpen te gaan, 
omdat dat dichterbij was, maar helaas daar 
zou voor ons geen tegenstand. er zijn. Dus toe 
maar naár Middelburg. 

Het 0as voor ons nie t alleen de eerste co m
petitiewedstrijd, maar ook de eerste wed
st rijd in de 2e klasse. Dus toch een beetje 
spann ing voor de wedstrijd. Wat voor tegen
sta nder ~ouden we krijg en? Toch zeker ~~n 
van een veel hoger niveau dan vorig jaar. 
Nou en dat viel tegen ! of waren wij zo goed? · 
Dat kan natuurlijk ook.. . . 
Gre en Soxs kwam haast niet aan slag, kwamen 
ze dat, dan stuurde Felicia ze wel met 
J-slag naar de bank terug . Was er een geluks
vogel bij die wel raak sloeg, werd deze door 
prima veldacties uitgemaakt. En ook aan s lag 
hadden we pra chti ge ui tschieters. Twee home
runs va n Felicia en ~~n van Marjolein . 
Nog voor de tijd voorbij was hadden we meer 
dan 10 punten ver schil en hadden we gewonnen. 

1 Einduitslag 12 - 1 voor Mets dames 1 . 
1 (Voor ons plezier toch maar de volgende l 
1 keer naar Antwerpen) • 

,1 
Il 
L 
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Dr:i.e mannen zi t ten samen in een k!.•oeg~ 
11weet j e we.t toevallig is?" vraagd de eerste 
aan de andere twee, mijn vrouw las .het b ol!'Jk 
"Rans en Grietje" en je raad het nooit, zè 
kreeg een tweeling. Ja zegt de tweede, mijn 
vrouw las het boek "de dr:Le musketiers 11 ~:n zij 
kreeg een drieling. Haastig springd de de rde 
op en trekt z~n jas aan ~ Als de a ndere tw~e 
hem vrag·en waarom htj weg gaa t , antwoord ,.hij 
11Ik moet naar huis , mijn vrouw. is zwanger en 
leest het boek HAlibaba en de veertig rovers. 

Ben amer ikaansi, een nederlandse en een bel~ 
gische marine-man zitten op te scheppen in een 
bar~ 11onze duikboten, zegt de·ame:rikaan, kun
nan wel drie dagen onder water blijven 11

• 
11nou 

zegt de nederlandse, dat is nog niets, de 
onze kunnen wel drie weken onder water bljjv ... 
en" ., de belg begint hard te lachen, "jongens 
zegt hij, julliè boten ztjn nog niets vergeleken 
bij de onze", 11on'3e duikqoten komen nooit meer 
boven ! ! ! 11

• 

Drie mamrnn zitten in een kroeg, ttmijn vrouw" 
zegt de eer ste, "die is zoals de canarische 
eilanden, warm en romantisch Il f 

11 
.l:10U

11 zegt de 
tweede, !'mijn vrouw is z oals de Etna, heet en j 
vurig 11 • .Lie derde man kijkt sip yoor zich uit, 
"mijn ,vrouw", zegt hij somber, 11~ijn irouw: is zoal, 
de .Costa Brava; daar is ook iedereen al geweest :; 

l 





BAR-DANCING 

Maandag, dinsdag en woensdag 
beschikbaar voor feesten en partijen. 

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

Opweg te Schoonhoven 

TELEFOON 01823-6033 

Open: Donderdag 20.00 uu r 
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. Financiële 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 
lijf geschreven is. 

AmroBank. 
De bankw.iar je wat aan hebt. 

Jacoba van Beierenstraat 2 2871 SV Schoonhoven 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDORP 
Albrecht Bey l,nggracht 44 
Schoo nhov en 
Te lefoon 01823-2566 

Mooie Mode, Laag Geprijsd 

Lopikerstraat 10, Schoonhoven 
Telefoon 01823-2288 

Café-Koffiehuis 
"t CENTRUM" 

\·:~:~ .... 

~ "411ii111B:l.---~=~ ~~ ..,__ . 
- - -~,_,,, ,..........,....,...;:;y:-- ... · .. • .. 

CAFE-KOFFlEHUIS "t'Centrum" 
AVEN 56 SCHOONHOVEN(~~, 

TEL:01823-60 93 V 

Uw gastvrouw en gastheer 
BETS & HARRY FRANSEN 

PURN□T 

de 

,oakzari itz doc ~ie/ ~~c(/-. 
HA VEN 45 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 3071 

ruijter 

~ 
PAPE NDRECHT - Brederodelaan 116 (De Meent ) 

SLIEDRECHf - Winklerplein 10 
SC HOONHOVEN - lopikerstraat 2 



Al een tijd lang hadden wij van de redactie het 
:i.dee om een i.ntervieuw te plaatsen met 
IJ,eter vitn der He,rg" Peter traint ons heren 1 
en ons heren 2 team~ Btj is hier pas dit sei
zoen mee begonnen, nadat onze verreniging 
hem dit gêYraagd had. Om een beter beeld te 
kr:ijgen van de nieuwe aanwinst voor onze 
verl!'n:lging nu dit intervieuw $ 

1'}ven voor de training -van de belde heren
taeros zond~ren Peter en ik ons even af in 
het gebouw wat wij ook wel kantine no(',men!t 

Peter van de Barg werd in Schiedam gebo~en op 
10 juli î 944, tijdens de oorlQg. Hij groeide 
hier voorspoedig op en volgde de lagere.
school en de Mulo ( tegenwoordig- ver ge lijkbé~ar 
tnet Havo) 1 hij maakte de Mulo echter niet e.f' 
maar besloot te gaan werken •. Ztjn eerste 
baan was 11mallen-maker" bij de scheepswerf 
11Wilton-]\'lyenoord" in Rotterdam. 
Dit hield in dat hlj de constructie van de 
nog te bouwen schepen uit hout verve,a:rdig
de waarna ze cli&ze oons truc ·t:t e van staal naa= 
maakten. 

Op achttienjarige leeftijd moest peter in 
dienat. Hij diende 24 maanden en wiet het 
tot. sergeant te brengen. 
Na zijn diestt~d besloot Peter om eens tot, 
aal iets e.nde:r·s te gaan doen. 
Hij werd mot1teur-bankwerken t!rn moest meestal 
bakkers langs ~oor reparaties aan hun masahie-

'2,I, 
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Uaar nu ""t ov er =-==-car:H~ 
Peter begon op vijftienjarig e leeftijd 

! 

begon hij met honkbal in Schiedam btj de 
veren:i.ging DAS. Omdat honkbal nog niet zo 
p opul a ir was als nu was dit nog een tak 
van de plaatse l~ke voetbal vereniging. 

Na nog vier weken in breda te hebben ge-
speeld beloot hij zelf een honkba.l ... vereniging 
op te richten in Ettelenr. 
Zo we:cd op 1 novembè :r 1969 honkb aibvereni g
ing 11'l1he Sta.gs 11 :Ln het l eve n geroepen. 
Zelf sp eeld Peter nog at~~ds reoréatie-
hon~bal bU deze verentgint~ . 
Ove:cigens woonde Peter to èn ih Etteleur . 

'.%.t zijn nu })eters er v e.ringen en ve1:-'wachtü1g
en van ons heren I team? 
Volgens Peter be s taat ons h0ren I ui t ge
zellige joneens die bereid z~n wat van een 
ander aan te nemen. Ze ztjn go ed gemoti
vee rd en het zijn harde werkers. kortom een 
fïtjn ste l . 

Ondanks de verloren oefen we~strijd verwacht 
Peter wel dat we met ae bovenste meedraa i 
eno Of we wel of niet kampioen worden durfde 
hij nog niet te zeggenb 

Ten slotte vpoeg ik hem of h~ eventueel 
langer zou wil1en blijven als het voorlopi g 
afgesproken seizoen. 
11J awel antwoo:cde hjj, ma.ar dan moet Ml:~'1:S en 
me t name heren I , het ook willen. ll 

Il 

l
" 'I'ot zover d:î t inte r·vieuw vanaf deze pltwts 

wi l ik Peter van de r Har~ nogmaals be
danken voor zijn medewerking, 

~=----~·-· -·-============~ 



üok dit jaar hadden we weer een promotie
kraam tijdens de koninginnedags 
Or0anks onze la a te insohrDving en onze wat 
onguns ti g·e plaats, de lopikeirstre,e :t , is het 
toch nog ee n redelU k succes geword en . 
Rond tien uur moesten we onze kraam bij het 
sta dh ui s opha le n . 
Toen we hem eindelUk op ztjn plaats hadd en en 
we ons matriaa l hadde n uitgestald bleek de 
intresse in onie spullen toch tegen te val len. 
In v ergelijking tot ~orig ja~r kwamen er nu 
bedu ide nd minder mens een ktjkje nemen bij ons 
kJ t>:1..1:rijk ingerichte 11ini'ormatiecentrum 11 ~ 
Dit kwam waarschijnlijk doo rdat de ander, , ac tie 
vi t eiten op het doelenplein plaats vonden. 

We besloten de nadruk dit jaar op nieuwe dona
teurs te leggen en niet zoals.in de vo or af
gaande jaren op nieuwe spelende leden 0 
Mede dankzij onze aspiranten/ junioren werd 
di1 een redelUk succ es. 
Vooral Rob Voorsluis wist enkele mensen over 
te ~hal en ons met een jaa r l~ ks e dona ti e te steu n
en. 
We wisten 9 mens en zover te krijgen om one met 
een tientje per jaar t e steunen ~ 
Buite n dit su cces was de intresse van uit onze 
vereniging dit jaar aen stuk min der. 
Buiten de vele junioren die hun hulp spontaan -
hadden toegezegt bleef de versterking van da J 
oudere leden uit. 
13ui ten de i:rnkelen die zich wel even lj_eten zien 
kun je zegg en dat deze dag vooral redel Uk ver
lopen is dank zij de hulp van onze jongere leden. 
Vanaf deze plaats wil ik hurt dan ook bedanken 
voor · hun grol.11:te inz~it voor de veren:iging" 



De ni~~uwe 
ht~tf11'l tot 

Uit 

d O .,.,_ ,0 •• fv ,_·· .• •• l.l:I; !.'.· "'/ • Î • ·, 1 • • •• - -· ' 1 - 1~ niermede welkom 
onz<!! verer1igi ng" 
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Jan_ Iiooijn.;ians gestopt 1
~1\, 

. . . ''- .. • ' .- . . :• '. 

Rotterdam - Honk balscheidsre<:hter JanKooij~nar~s isri~è~ ot:1:; 
middelli jke ingang gestopt. De dit seizoen tot de categor ie A-at',: 
biters toegetreden Maassluizer heeft deze beslissing geriomep. r~a 
een onbenullig inddent met een collega-arbiteI' en d_e _daa ruit; 
voortloeiendè onenigheid met · de scheidsrechters-çömmissie" 
·van de KNBSB. . · .•·.--· 
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De goedkopere vleessoorten 
zijn bij ons kwaliteitstarief. 
Net zo goed als de luxere soorten. 

EET SMAKELIJK. 

KEURSLAGER 

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

dickhaff 
foto 

• c1ne 
Lopikerstraat 57 

~(1{]~@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 

H E M EN H A A R 
HAVEN 74 SCHOONHOVEN 



Buiten de Veerpoort 4 
2871 CC Schoonhoven 
Telefoon 01823-2278 

® 

Restaurant "Lekzicht" 

)f PARTY'S 

)f BRUILOFTEN 

)f DINERS 

)f ZAKENLUNCH 

DIi 

INTERNATIONAAL REIS-EN PASSAGEBURO 

~lihtffiltttbs;~ 
Lopikerstraat 20, 2871 BX Schoonhoven (Holland) 

Telefoon 01823 - 6544 __ T_el_ex_20096 _____ __ 



SPl!CIAUTErTEN 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

4" 
f 

Elke dag open tot 22.00 uur. 
bruiloften 
partijen 
diners 

kegelen 
en 

vele andere 
aktiviteiten 

Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

KEGELHUIS 

,,De Engel" 
Koestraat 4 

Telefoon 01823-2350 

Deerenberg 
Haven 50 

Schoonhoven 
opticien optomet rist 
contact lens-spec ialist 
o.v . A .N.V.C . 

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

Olrant vanWliet 
voo r al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

ZELFBEDIENING 
Doelenstraat 3-5, Schoonhoven Telefoon 01823-5875 



BEN 
SI.OOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823 - 2380 


