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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 Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 2967 
werkplaats 2425 



_s_H'2(l8TS 
SCHOONHOVENSE HONK & SOFTBAL VERENIGING 
POSTBUS 89 
2B70 AB SCHOONHOVEN 

GIRO 3432583 

AMROBANK 
SCHOONHOVEN 
REK. NA. 43.26.12.696 

Oprichtingsdatwn: 15 april 1983 

BBSTUUR: 

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. 
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van de redactie 
Je verwacht het niet, maar ondanks· (of 
misschien dankzij) de vakantiestop· vóal 

· spele.rs èn speelsters was er geen stop 
.voor redaktie-leden. 
Terwijl de meesten van jullie lan~an 
vreemde en zelfs soms natte stranden lafben, 
bleven wij met onze gedachten bij honk- èft 
softbàl. 
Het viel allemaal niet mee, maar hier ligt · 
die dan . • • . • . de extra diJ~ke ( ! ) vakantie
ui tgáve van ons clubblad. 
Het staat vol van wedstrijd-verslagen, 
waardoor de vaste rubrieken wat in de h:nel 
geraakt<zijn. In het volgende nummer komen 
deze rubrieken weer volop aan de orde. 
We hopen dan ook wat van- jullie honk- of 
softbalvakantie-ervaringen te kunnen 
publiceren. 
Veel leesplezier en vooral •...• 
een-goed begin van de 2e competitiehelft. 

7 S_eptember 



UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

• Ook uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzorgd. 

BOEKHANDEL 

LOKUS, 
't horloge r,:::::::i~ 

datje 
veel 

bespaart. 

IA 
LORUS 

OUARTZ 
Van f 25,- tot f169,-

~ ~'.,~~1.~~~veo 
~ Telefoon 01823-2262 

Juwelier-Goudsmid 
Lopikerstraat 36 . Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 53e5 

0 0 m S administraties 

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

ad min istr at ies, belastingen, loon ad mi nis tra ties 



bnllen l:'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. 

~\\O~ 
Levis 13 . Lois 

Lopikerstraat 13 
Schoonhoven 
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JARIGEN 
04 augustus is D~nnis Laufer jarig en wordt . 

13 jaar 

13 augustus hoopt Taco van de Mast tevens 13 
jaar te worden 

14 augustus viert Muriel Meulemen haar 14 de 
verjaardag 

19 augustus Big day voor Acronius van de Zweep 
hij wordt ' 26 jaar 

29 augustus wordt Ramon van de lagemaat 13 jaar 

31 augustus Bereikt Rob Voorsluys de leeftijd 
van de dertigers 

06 september is Felicia Oosteling jarig, zij wordt 
20 jaar 

07 september bereikt Leo Roumimper de leeftijd van 
19 jaar. 



Unicorns • 
JS 

nog 
van 

door JAN Kr;es VAN DER VEl.DEN 

Hellevoetsluis - Het 'ver
wachte' kampioenschap van 
de softbalsters van The Uni
corns, vooraf de torenhoge fa
vorieten, werd en wordt nog 

~: altijd bedreigd door Met.s uit 
· · Schoonhoven. Vandaar ook 

dat het negental van coach 
Ronald Redering ietwat ge
spatinen de dubbele ontmoe-, 
ting tegen deze ploeg tege
moeu.ag. Maandag won de 
Hellevoet.se ploeg op eigen 
veld, met veel hangen en 
wurgen, met 4-2. De return, 
afgewerkt op de zonweide 
van het zwembad in Schoon
hoven, eindigde fu-7~ 7. 

, _..,_Pd$4 

niet 

Mets kwam gisteren in ren le
vendig duel in de zevende en 
laatste inning op gelijke hoogte: 
op een klap in het buitenveld 
konden · twee speelsters de thuis
plaat bereiken. Unicoms , dat 
voortdure11d aan de winnende· 
hand was geweest en tot dat mo
ment pp een 5-7 voorsprong 
stond, zag zich dus op de valreep 
een winstpunt door de neus ge
boord. Een belangrijk winstpunt, 
want Unicorns moet (in verlies
punten) de koppositie in de ray
on-tweede klasse delen met dat
zelfde Mets. Het resterende pro 
gramma, nog zeven wedstrijden, 
is evenwel op papier gunstiger 
voor de Hellevoetsen. 
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Al na twee van de zeven nn ngs 
stond Unicorns in de heenwed
strijd met 3...0 voor, maar nadat 
coach Rob Voorhuijs van Mets 
zijn startende werpster Henna 
'fyle a On van de plaat bad y.e
haald ten faveure van Felicia 
Oosterling, kon de thuisploeg 
aanvallend weinig potten meer 
breken . Mets daarentegen krab
belde in de vijfde inning naar 3-2 
terug, zodat de run die Erzi Lens ~ . . 
in de :r.esde slagbeurt scoorde voor ;/# 
heel wat vrolijkheid en rust in het Wi' 
Unicornskamp mrgde. . )' 
Omdat de twee ploegen elkaar t · 
daags erna weer :zouden treffen. · 
was het voor , Unicoms geen· 
slechte :taak dat Angeline de 
Jong-Floor de hele wedstrijd kon 
gooien. Raakte zij in voorgaande 
jaren in latere innings haar con-
trole nogal eens kwijt, tegen Mets 
was daar geen sprake van. Zij 
gooide liefst zeven keer drieslag 
en al.echts één keer vierwijd. 
Daardoor kon Redering zijn 
tweede pitcher, Wilma Gott-
schall, met een gerust hart sparen 
·voorde wedstrijd van gisteren. · 

_Slim gelopen . 
Aanvallend was Unicoms in die 
eerste wedstrijd niet erg sterk. De 
drie runs in de eerste innings 
kwamen voort uit ·drie honksla
,en, waaronder een slim 'gelope~• 
ilouble van Wilma Gottschall. 
maar vooral de fouten van het 

==.c~~ pla-. llllek niel vlekkelooa en de. 
liearïlsu • poCIIJ crdn daar int ._..~naarbartel\ltt' 
... ....... banblagblèéll :re: r.:r .. ~ :~;; 
• QU •111 " llllll besliseflaf 
diiela - l'nl Liill na een fötat! ........ v. Riemsdijk ·-------wilde~ __ .,._ lllt 'IDidveld vab' a.a. Odtl si wldoende~~• • 1111 ; tllll ... velli& ~·•l-. . ... -~-. -.. • . .1..,.! t 

.1.t..J 
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De~- -

Het idee van R. Voorsluys kwam als een donderslag 
bij _heldere heaal "zo hoort :het ook" een mix
softbaltoemooi op zaterdagavond voor profs, 
amatuers en knoeiers en na afloop een barbeque. 
Een ·ding is mij helaas tmt11aan, of de meesten 
kwamen voor softbal of voor de sat4 
Om precies 18.00 uur begon de eerste wedstrijd alles 
was prima gerege ·lq de honken lagen los, scheids
rechters omgekocht, handschoenen verruild, oude 
ballen, slechte -knuppels en duurzame afspraken, 
maar een ding ,as dik · in orde HET WEER. · 
Zo werden toch · in . straf tempo 3 ,wedstrijden ge
speeld"'wie de winnaar was· is me helaas ontgaan, 
maar och ik vind dat doet er niet toe, het gaat 
om de gezellighe.id. 
Onderwijl kwamen er al grote rook wolken vanaf 

. de richting kantine,"ja hoor,het 9aat beginnen", 
riepen onze . jongste bezoekers. 
Onder het gémoet van · eén flinke regenbui, heerlijk 
vteès, wijn en veel bier (p.s. bedankt voor de 
omzet), vloog de. avond om. 
Het is jammer datsomm i ge van ons dit door vakan..: 

;.,.t ie hebben moeten missen , want het was een zeer · 
geslaagde avond. 
Hiep , hiep, ho~,-a -·.voor de mensen die het georg ani'
seerd hebben. 

Bedankt , een aanwezige. 



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. 

bloernaierkl.W1at 

,,%8frger" 
leo etubbe 
kerkstraat 7 
schoonhoven 
01823-5712 

- ~1':4~ 
Dl \tfU!lt ,oo~ ,. uw ll~0D •tD1110,~ Q:j01123 soso-' 

JOISIRUI 

,/',. !Ol • 

~-+"ooN "\\~\: 

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



EETCAFÉ 
'1?0î ~, 
Ç},f 3o/4d even andeA'1 

het café met 150 soorten bier in voorraad 

Tol 10 

v.d. MAAS' 
KWALITEITSBAKKERIJ 

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

~~J1't!J 
couture 
schoon hoven 

tol 12 
telefoon 01823 - 51 55 

Telefoon 01823 5200 

o lotie K 

- kleding 
2e hands 

- keramiek 
handgemaakt 

Olga en Lous. 

haven 34 
2871 ch schoonhoven 
telefoon 01823-4940 

"DE BREIHOEK" 

G.Joe -Jf andweHcen 
Sloffen. -f:óurni:tu1-en 

Loplkerstraat 35, Schoonhoven, tel. 01823 - 5018 



EEN BERICHTJE APART 

Gitta Luttennan heeft te kennen gegeven met h~t 
oog op paar ,studie, het secretarisschap van de 
vereniging, op te moeten zeggen. 

Hiervoor hebben wij Betti~ Kaasschieter bereid 
gevonden deze taû op zich te nemen. 

Wij bedanken Gitta heel hartelijk voor hetgeeq 
zij als secretaris voor onze vereniging heeft . 
gedaan en wenaen haar heel veei succes toe in 
haar verdere ab.11:lie. ,:, 
J:?-1 
tr11 

' 

.... fit, 
" 1 

t 

Het bestuur. -

• 

I 

iH VEEL &<u.sjes 

'>C.XX 
VRH OE ltEOA¾llE 
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Eh dan nu het verhaal over ·de tweede poging 

om vanuit Numansdorp naar Schoonhoven te 
rijden zonder langs de E.C.T. te hoeven. 
De twe~de poging verliep als volgt: 

n~ de vreemde wedstr i jd tegen de Blue Stars 

keerden wij huiswaarts. De stemming "aan 
boord" was wat lauw, niet gek, gezien het 
wedstrijd resultaat . Maar hoe meer Rotter
dam naderde, des te beter ging het. 

Gi~ta bleef met haar vervoermiddel nu eens 
bi~ me in de buurt (dus niet verstandig!). 

\· 

Ik voelde mij, . · omringt door J co-piloten, 
b~reveilig. (Hoe kan een mens zich ver
gissen!). 
Na; een onschuldig gr apje over ,/~ . C. T. 
beseften ~ij ons, dat we dus toch weer 
fout zaten. Geen paniek, omdraaien en terug. 
(n~e, natuurlijk niet als spookrijder). 
Dus na ingrijpen van co-piloot Miep, gingen 
we weer goed. Gitta had besloten dat ze 
vóór twaalven thuis wilde zijn, .. dus zij 
vo~gde een ander bord, tot grote hilariteit 
bij ons "aan boord". Toen ik echter voor-

, zièhtig opmerkte, dat mij die richting 
{waar Gitta heenging dus!) ook wel wat 



leek, werd ~ij op · "rustige" doch ze@T in- ,.9 
dringende wijze door Miep duidelijk gemaakt, I· 
dat dat g~~n goed idee was. Wij zaten op ·de I 
goede weg! 1 
~qe goed bleek ~oen we ontnuchterd werden, ~ 
dÓor borden: Rot'terdam - Zuidplein. Il 
Na door notterdam te hebben gecrosg, kwam 
mij de weg weer bekend voor op de rotonde, 

na de Maasboulevard. 
Hoc blij kan een mens zich voelen als hi; 

weer weet waar hij is? Heel blij!!! --~ tJ · I 
Miep is een beste meid, ze weet best d~ ··weg .• 1 
Je komt ook wel thuis .••••• je weet alleen 

niet wanneer! 
Maar Miep, Rina en Susan, door pret die we 

. . 

onderweg gehad hebben, is het julli~ gelukt 
om mijn naderend slechte humeur (als gevolg 

van de ...•.. wedstrijd) te verdrijven. 

En daarom, ook namens Annetje, daarvoor 

bedankt! 
Hee, meiden .•••• wanneer moeten we weer 

naar Numansdorp? . 
Tandenborstel en slaapzakken mee! 

Groetjes Marjolein 



ui tgesplit-st per t•-• > 
Meisjes Adspirant•na 

Zo. 09-oà 10.30 u re,-ord- "•ts. 
Za. 15-08 12.30 u N.D.c.•e~-"•ta. 
Za. 22-08 09.00 u "•t•-Schiedam. 
Za. 29-08 09.00 u "•t•• Hawka. 

seizoen '87, 

10 

R'dam. 
tt 

S'hoven. 
Il ____________ ..., __________ _ 

Dames 2: 

Ma. 10-08 19.00 u "•t• 2- Zwijndrecht 3 S'hoven. 
Do. 20-08 19.00 u lod•~ijk 3- ~ets 2. R'dam. 
Wo. 26-08 19.00 u Aata 2- Braves 2. S'hoven. -------------------------
Dames 1: 

Di. 04-08 19.00 u l'leta- Blue Hitters. S'hoven. 
Wo" os-os· 19.00 u Blue H!tters- !llets. P 1 hoek~ 
Ma. 10-08 19.00 u Alexandria '66- Mets. R'dam. 
Di. 11'-08 19.00 u Meta- Alexandria 1 66. S'hoven. 
Oi, 18-08 19.00 u P'lets- o.z.s. 1' 

· ulo. 19-08 19.00 u D.Z.B.- Mets. R'dam. 

Hierna, indien Dames 1 als 2e eindigd, volgen er 
nog prom/degr. wedstrijden tegen naar alle waar
schijnlijkhsid Vlaardingen Holy. 

-------------------------
Jon _, 
Z•. 08-08 09.00 u Mets- Blue H1tters. S'hoven. 
la$ 15-08 09.30 u Botlek- Mets~ S 1 nissee 
Wo. 19-08 18.30 u Mets- White Breams. S'hovene 

. ' . 

Za. 22-08 11.00 u Eurostars- Mets. Capelle. 
Za* 29-08 10.00 u Rqwdies- MetsL Ridderker 
Za" 05-09 1 o.oo u Gophars- Mets.. Maassluis 
Za. 12-09 10.00 u Uni6orns- Mets. H'sluis. 
Za. 19-09 09 u Mets- Braves. ?= w~ardt 
waarschijnlijk in Gouda gespeeld.(Zie mededeling 
van het bestuur elders in dit clubblad.) 
N.B. Als je een ke~r in de gelegenheid bent om 
te rijden vooi ae jongens adspiranten, geef je 
dan op bij Reggy of Hans. 



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 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. Financiële conditie. Hoe pakje 
zo iets nu 't beste aan? 

Loop eens binnen bij de Amro 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 bank w.iar je wat aan hebt. 

Jacoba van Beierenstraat 2 2871 SV Schoonhoven 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDORP 
Albre c ht Bey l,nggra cht 44 
Schoonh oven 
Telef oon 01823- 2566 

Mooie Mode, Laag Geprijsd 

Lopikerstraat 10, Schoonhoven 
Telefoon 01823- 2288 

Café-Koffiehuis 
"t CENTRUM" 

~.~ ,:.:-~!_f ~:· ' 
CAFE-KOFFIEHUIS "t'Centrum" 

HAVEN 56 SCHOONHOVEN 0. 
TEL:01823-6093 (5-

Uw gastvrouw en gastheer 
SETS & HARRY FRANSEN 

PURN□T 

de 

t"Gkzari ifl, doe ~tf.e/ ~xc(/-
HA VEN 45 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 3071 

ruijter 

~ 
PAPENDRECHT - Brederodelaan 116 (De Meent) 

SLIEDAECH'f • Winklerplein 10 
SCHOONH OVEN - Lopikerstraat 2 



Vervolg comeetitie wedstrijden: lJ . 1 
Jongens Junioren: 

01. 11-08 19.00 u Blue Hitters- Plets. P'hoek. 
Vr. 21-08 18.30 u Plat•- Blue Hitters. S 'hovEm. 
Vr. 28-08 19.00 u l'!ete - Botlek. ·,., 

Za. 29-08 10.30 u Mets - Green Sox. lf 

Za. 05-09 12.00 u f!ot1ek- filets. S'nisse. 

Heren 2s 

I.v.m. het terugtrekken van Gophers 3, vervallen 
alle wedstiijden tegen dit tesm, en á!s compen
satie worden er nog drie wedstrijden gespeeld · 
tegen de nog resterende team~ ih dez~ ~lassa. 

~~':\ 

Ze. 08-08 18.30 
Za. 22-08 18.30 
la. 29-0B 18.30 
Zo. 06-09 10.00 
zo. 20-09 14.30 

u 
u 
lJ 

u 
u 

Plets- Zwijncl,recht3. 
Mets- Rowdies 2. · 
Mets- F~yenoörd 4. 
Rowdiee 2- Mets. 
FBy-enoord 4- Mets" 

S'h .oven. 
Il . 

Il · 

R' kerk. 
R' dam • . ·. 

------ - - - - - ·- - - ·- ·- - -- . - -., 

Heren 1: 

Zo. 09-08 14.30 u Old Riparians- Mets. 
Za. 15-08 18"30 u Meta- White Breams. 
Za. 22-08 16.00 u White RrARm~- MPts. 
Zo. 23-08 11.00 u Alue Stars- Mets. 
•=inhaal wedstrijd. 

Oude Tpng 
S'hoveh. 

* Go~inchem 
Numansdor 

~!erna promotie/degradatie wedstrijden tegen 
R.Rowdies, St.Lodewijk of Neerlands Hoop. 

-------------------------
MEDEDELING VA~ HET BESTUUR: 

~aar alle waarschijnlijkheid zal er dit najaar ~ 
·,begonnen worden met het . egalisa'nn en opnieuw ', 
inzaaien van de gehele ligweide ven het Zwembad~ 
De precieze datum waaro~ begonnen zal worden is : 
nog niet bekend. Dit houdt in ieder geval in dat 
wij niat in de gelegenheid zullen zijn om Tour~ 

'noöièn · te organisaean _thuis. Ten aanzien van . 
. da trainingen hopen wij een passende oplossing ' 
' ta "vinden" 8ericht volgt nog. 



l 2. 

CIJFER-LEGPUZZEL ·. 

Onderstaande ·.getallen moeten op .J'lun.jilisie plallls ,n hel diagram worden ingevuld . 
Etn gèta1 is reedt Q61l8\'en. 

2 3 4 5 6 
11 123 1683 13575 117144 
23 .JK 2674 16916 157357 
32 236 3966 28499 234825 
36 247 4641 35758 263592 
44 343 5565 45912 281138 
54 418 5728 49279 379834 
55 433 6748 51429 465571 
62 519 7399 51931 547616 
68 629 7686 55215 619451 
79 761 8144 62841 736789 
86 795 8147 73473 885322 
97 832 8797 81854 961593 

894 9752 85743 
928 9826 95977 



LEGPUZZEL 
Onderstunde ~ ~ op hun juiste plaats in het 

diagram worden ingowld. fén woord is reeds gegeven. 

3 TULE MALTOSE 
Ml VETE NADELIG 
ML NOTITIE 

j,S/flf' 5 ONTSLAG 
AAE EGAAL SPANIEL 
EED EMELT STEMPEL 
ERA ETSER TRAPPER 
HES KLOMP TROEBEL 
IEL LOODS VERKEER 
LAK POKER VERTREK 
PAO STOEL 
TOR 8 . 
VOO 6 BOTERHAM 
WUN AARDIG ESSENTIE 

BOKAAL LEESBRlL 
GORDEL RELIKWIE 
GORDIJN TROMBONE 
LIJSTÉA 
PILOOT 



Overzicht·va_n thuiswedstrijd_e_11: 
Scheidsrechters en Kantinedienst. 
ScheidsrechterLl?,). Kantinedienst. Dag/ Datum. 

Di. n4-0B 
Za. 08-08 
Ze. 08-08 
Ma. 10-08 
Di • 11 ... 08 
Za. 15-08 
Di. 18-08 . 
wo. 19-08 · 
Vr. 21-08 
Ze. 
Za. 
wo. 
Vr. 
Za. 
Za. 
Za. 

22-08 
22-08 
26-08 
28-08 
29-08 
29-08 
29-08 

Tijd. 

19.00 
09.00 
18.30 
19.00 
19~00 
18.30 
19.00 
t8 .30 
18.30 
:09.00 
18.30 
1.9. 00 
19.00 
09.00 
10.30 
18.30 

~-
Dames 1. Bonds Scheids. 
J;ng;ns Ads~. Ronald Nevih. 
Heren 2. Michael Martina. 
Dames 2. René v. Rijk. 
Dames 1. Bands Scheids • 
Heren 1~ Otto en Ren~. 

. Dames 1. Bands Scheids. 
Jongens Ads~. Hin Vae1enturf. 
Jongens ~un. Rob Vermeulen. 
Meisjes Adsp. Rob Voorsluijè. 
Heren _2. .Reggy en Kans s. 
Dames 2w Erik-Jan. 

Gerard en Patricia. 
Bianca en Danielle. 
René Voges en Jaco s. 
Hetty en Jovanka. 
Rob Vermeulen. 
Lily en Henna. 
Hans en Bep Maarten. 
Diana en Muriel. 
Ellen en Sandra v. s. 
Jacco F. en Dick H. 
A~n~tje en Marjolein. 
Ton van Arkel en Erik L. 

Jongens Jun. Ronald V.d. Meer. Sebastiaan en Edwin. 
Meisjes Adsp. Acronius. Felicia. 
J~ngens · Jun ~ Michael. Irn 8 en Rosanne. 
Haren 2 •Î ReqÇ!y en Hans s. Erik v. d. Haar sn ~area ---------~----------------------------

Ter herriliering: Scheidsrech-ters dienen een kwartier voor aanvang aanwezig 
te zijn. Mensen di~ kanfinedienst draaien dienen ~~n uur voor aanvang al 
in dé kantine aan~ezig te zijn, dit in verband met de te verrichten werk
zaamheden: • i<off ie/thee zett '~n, ' water bij vullen on de tegenstanders bij hun 

· aanko•at kunnen bedienen. oä KAS moet opgehaald worden bij Hans en Bep 
Plaerten, \feltastraat 22, Tel. 1\87S. Bij geen gehoora Rob an l'liep, Newton- .-
. •t,aat .29• T•J 5~,39. ~ .. ,J: 



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• Schoon~-0 ven - Telefoon 01823-2296 na 18.00 uur 4696 

E:WIELERSH '1-~ TEL.01823-6147 
AAGSTRAAT 
HOONHOV 

ei T ,Utllf ll11Fl 

Voor heel 
uw interieur 

Lopikerstraat 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 36 tel, 01823-2334 
b.g.g. 3219 

RIKKOERT 
Lopikerstraat 45 
Schoonhoven 
Telefoon 01823-2773 

Voor al uw 
boeken 
tijdschriften 



hdven55 Schoonmven 

Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
Lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823-2039 

. ,mm , 
Il••••••• .i 

'OJGICID 
Lopikerstraat 47 ~ 
Telefoon 01823 - 5337 
2871 BW Schoonho ven 

_,.fl~L RESTAURANT 

~ BELVÉDÈRE 

BELVÉDÈRE 
LEKDIJK 2-8 

TEL. 01823- 2377 - 2723 

·" 
. ·( . . .. _._i-~-.! -~ 

1 ' ' · • • ~ . ., ;· 

1_, __ ,,. 

. ·' 

l1bob1nk 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

HAVEN 47-49, SCHOONHOVEN - TEL. 01823-2893 
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·< - ., 
,,t~lt_,~ ~·;, -~.:~ 

Bleu Hi tters - lviets dames I 5-R-'87 1b 
In de stromende regen zi Jn we vertrokken :dch
t ing Putt~rshoe.k. Miep hoopte dat ze eerder 
op "vakantie" kon~ maar daar aangekomen baad
d~ de schaatsbaan, . die voor deze gelegenheid 
in een -softbalveld ; was omgetoverd, in het vol 
le zonlicht. Deze derde weditrijd : tegeri de 
Bleu Hitters ·begt>n,nen we met goede moed; de 
twee vorige wedstrijden hadden w~ dan ook ge
wonnen. Maarde eerste twee innirigs verliepen 
niet zo ,goed, we stonden ac .hter. 
In de derde inning · werd,. er beter geslagen, 
wat ook te merken was -an -de uitslag. :-.'e ston 
den voor! 
Daarna kwamen de Bleu Hitter$ bijna niet op 
de honken, door het goede vahgwerk van de 
I',1ets-dames, waarvan één het ,{vermelden ~-vaard 
is, nl. van Marjolein de Gans. lelfs de coach 
van . de ·tegenpartij werd er lyrisch van. 
,'t Was een van de leukere ~~dstrijden en ie
dere(;!n ging met een voldaan· · gevoel naar huis. 
'Bij _ dJ{ze onze dank aan Ronald Neven voor het 
coachèn. . 
De' u-i tslag was; 12 6 



De goedkopere vleessoorten 
zijn bij ons kwaliteitstarief. 
Net zo goed als de luxere soorten. 

EET SMAKELIJK. 

KEURSLAGER 

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

dickhoff 
foto 

• c1ne 
Lopikerstraat 57 

MJ,@l1={]21)@Q[p) 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 

_,. ZAKENLUNCH 

DB 

INTERNATIONAAL REIS- EN PASSAGEBURO 

~lihtmrtnb~ 
Lopikerstraat 20, 2871 BX Schoonhoven (Holland) 

Telefoon 01823 - 6544 ~_Te_l_ex_20900 _____ _ 



IPl!CIALITEITEN 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Elke dag open tot 22.00 uur . 
bruiloften 
partijen 
diners 

kegelen 
en 

vele andere 
aktiviteiten 

Haven 14-16 

KEGELHUIS 

,,De Engel" 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

Koestraat 4 
Telefoon 01823-2350 

Deerenberg 
Haven 50 

Schoonhoven 

opt ic ien optometrist 
contactlens-spec ialist 
o.v. A.N.V.C. 

O.C.C . (oogmeet en contactlens-centrum) - Tel. 01823-2412-49ii5 

~rant vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

ZELFBEDIENING 
Doelenstraat 3-5, Schoonhoven Telefoon 01823-5875 



BEN 
SLOOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL . 01823 - 2380 


