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swatclia 
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 
Ko est raat 95 
2871 DP Sch oonhoven 
Telefoon 01823 - 2930 

AUTOMOBIELBEDRIJF SCHAKEL 
off. Ford-dealer 

C. G. Roosweg 4 
2871 MA Schoonhoven 

Telefoon 01823- 2967 
werkplaats 2425 
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vice voorzitter 
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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 
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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. 



DE I E 
_Bij het: ver sch ijnen van dft blad , i s de · comp etiti e 

1 
11 

11 
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Il alweer aan - zijn elnde g ek omen. jï 
Nog enige to ernooien worden buiten Scho onh oven af- ;!I 
gewerkt:\ i .v. m. het opk nap pen van de speelwei de, 1 
en je pra a t a l wee r ov er binne nt raining. Il 

In dit >jaa r waarin wi j voor het e er s t zijn gaan 1 
wer keri ' me~ee n trainer __ vo or herenI z i e J·e direct 
het ~ffect van een goede traine r· voo r je gehele :l 
veren iging. ! 
Langs deze weg w1. J_ i k Pete r van de Harg spe c iaal • 
bedanken voo r de moti vatie en insp iratie en niet 
te vergeten de tijd die hij aan onze verenig i ng 
heeft besteed. 
Daarnaast zijn de_ :zeer y:akkundige opme:rkingen va n 
Greet. v an de Harg tijdens vele wed s tri jd en van 
onscl:ratbare waarde gebleken . -
Menige -spëlër van de __ tegenpa r tij is gaan twijfelen 
aan eig _en kunnen, \-lat dan ook ft ~r ect _ zichtbaar was. 

Het spelpeil in onze andere tea~s te WE::ten HerenII 
dames I, dames II, jongens j unioren, jong ens ad
spiránten en meisjes a,dspiranten is duidelijk óm
hoog gegaan, dit in tegenstelling tot de plaats 
op de ranglijst. 

Dat i k als voorzitter extra trots ben op he ren 0 I, 
is natµurlijk logisch. 
Twee jaar achtereen kamp ioen worden en promoveren 
is ni et niks. Hulde namens· de v er enigin g aan: 
Rob - Phi lip - Erik - Rona ld - Er i k -Ja n - Rob -
Hin - Marco - Acronius - Micheal - Ronald en _ 
natuur li jk Pet~r. 

Dat dez e p r omotie extr a k onse kwent ie s h eeft voo r 
de vere n iging t. a .v. speelduur - ruimte - ac como
datie - materiaal etc '. i s een lo gisch gevo lg. 



Vele gesprekken zullen nod~g zijn •om een aantal zake 
te realiseren. 

Als laatste wil ik alvast iedereen bedanken voor zij 
of haar inzet t ijdens deze competitie • .. 
Mag ik ook op julliè rekenen als . de kantine straks 
klaar gemaakt moet worden voor de winter? 

.. . 6/11 VlRt>€.R 

[#b:.,·l:~rf2,;\ ,t €tl/ 

N1jiv (Er,O((N<!, ,"'t-,1l;~.S 

f..4Gst€N :r Met h"'~ 
kAMpio6NS'ChAp

1 

~c>éO ~sza,,1:1AN 
(I 

l..it~EN · · 

oN ,y; l wé 
Al- voor d.q 

A\'~t::.lU<; V 

Bij voorbaat dank, 
Gerard Lutterman • 
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Ten eerste wiJ ik namens àe 
teren niet hun Kan1pioenschap 
iri de lste klasse. 

Helaas hebben we niet veel copy bin nen 
maar we zijn het nu wel gewend . 

gekregen, 

Verder heb ik horen fluisteren dat er vol ge nd jaar 
een lustrumfeest wordt georganiseerd, want da n be-· 
staat onze vereniging alweer 5 jaar. 

Miep Vermeulen. 

h 
~~ 
Il 
~~ 



Toernoo.i. Haarlem 

De heenreis liep voor Marjolein weer nit~t. geh e el 
vlekkeloos, gelukkig werd zij nog onder politie~ 
escorte naar het veld gebracht. 
Na allemaal te zijn aangei(omen begonnen we onze . 
eerste wedstrijd. Het ging echter gelijk op tot de 
laatste inning, toen scoorde Mets het winnende punt 
eindstand 7-6. 
Gelijk daar achteraan speelde we onze tweede wedstri' 
Deze kostte minder moeite en we gunde onze tegen
standers uit Amstelveen slechts één plµlt eindstanèl: 
9-1. 

Nu brak on s uurtje pauze aan, shirtjes gingen uit en 
bikini's aan. Gekeken werd wie er het witste was en 
Martha kwam goed uit de bus. 
Na dat zonuurtje was het tijd voor onze laatste wed
strijd en wel tegen de organiserende ploeg "ons ge 
zelle". Deze dames hadden nog geen winstpunten dus 
móest een :. "makkie" zijn. 

Het team werd door elkaar gego9id, maar viel 
dit even tegen, we kwamen vn.J snel achter te staan. 
Maar na twee taktische wissels werd onze eer nog ge-· · 
red met een gelijkspel 8-8. 
Wat genoeg bleek te zijn om de eerste prijs mee naar· 
Schoonhoven te nemen. 

Met dank aan, 
Ronald van de Meer, Roy van Rijk,· 
en Ronald Neven . 

P.s. ook de terugweg verliep voor Marjolein niet 
vlekkeloos . 

M1ep Vermeulen. 



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 
mei gratis corsages voor het bruidspaar. 

bloemaierkunat 

,,<!f;è Sl,yer" 
leo etubbe 
kerkstraat 7 
schoon hoven 
01823-5712 

- ~'Il:,~ 
01 S1ful11 100- l, UW ll~001t0MI0I~ Cll::j01123 SOS0-4 

KOISIUAT 

./',. 101 + 
~-tooN"\\~\: 

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



EETCAFÉ 

'6x 6T, 
::::z,Je, J~e;t even. an..deA."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 

JfbtiJ(lg/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" 

tJoe -Hanát.1erlcen 
Sloffen -1óurni.f:u1-en 

Loplkeratraat 35, Schoonhoven, tel. 01823 - 5018 
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Ja volgend jaar is het dan zover, dan 
vereniging 5 jaar. Dit lustrum willen we niet 
zomaar voorbij laten gaan. 
Het bestuur heeft dan ook besloten hiervoor een 
lustrum commissie in het lev en te roe pen onder 
leiding van Hans Maerten. 

Deze zal met medewerking van enkele mensen, dit 
lustrum voor volgend jaar organisere n. 
Daar er nog al het een en ander voo r moet gebeuren 
doen wij dan ook een beroep op U medezitting te 
nemen in het lustrum commissie. 

Voor inlichtingen s.v.p. 'Cpntact opnemen met: 

Hans Maerten. 
Volt~straat -22 
telf. : 01823 - 4875 



Toernooi Middelburg; 
Op zo ndag 06 september vertrok Heren I naar Middel
burg voor e en toernooi, welke op lste klasse niveau 
was. 
Daar aangekomen bleek Botlek te hebben afgezegd. 
De heren speelde nu maar twee wedstrijden van elk 
1½ uur. 

De eerste wedstrijd was hun tegenstander "Green Sox" 
(welke ze volgend jaar ook tegen zullen komen) 
Aan slag waren die heren duidelijk de betere en 
konden ze daardoor meer profiteren van de foute n. 
Ook kwam er nog het uit.vallen van Erik-Jan bij 
waardoor Peter van de Harg genoodzaakt was om zelf 
het veld in te gaan. 
Deze wedstrijd werd besloten met een 10-0 nederlaag 
voor Mets. 

De tweede wedstrijd was tegen de "Batt ers ", dit 
bleek een internationale wedstrijd te zijn, want 
de Batters nemen deel aande Belgische competitie. 
Dit was nou echt een leuke wedstrijd om te zien, 
de beide ploegen waren zeer gewaagd aan mekaar. 
Helaas verloor Mets de wedstrijd toch nog en bereiken 
de derde prijs wat goed was voor een beker. 

'I'evens werd een prijs in de vorm va n een catcher
masker aan Mets uitgereikt voor de meest stijlvolle 
ploeg. 

Het is voor de heren een zeer leerzame dag geweest 
en duidelijk beter honkbal voor het publiek om 
naar te kijken. Ik heb in ieder geval genoten. 

Een toeschouwer. 
p.s. Het zou leuk zijn om zo'n stukje van een 

speler te krijgen. 
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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 r:;:::::.l""'iii.l 

datje 
veel 

bespaart. 

IA 
LORUS 

OUARTZ 
Van f 25,- tot f169,-

~ ~'.,~~~~~~'"" L___3 Telefoon 01823-2262 

Juwelier-Goudsmid 
Lopikerstraat 36 . Schoonhoven 

Telefoon 01823-~ 

0 0 m S administraties 

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

administraties, belastingen, loonadministraties 



bnllen (::'Il 
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 
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- Er was ee ns een wedstrijd van dames II I Il 
de op ko mst viel ten eerste niet mee. !1 

- de he lft zat ä.an het strand, H 
maar gelukkig hadäen we wat adspirant jes bij dè Il 
hand d 

- ook Acronius was erbij, maar hij was achteraf nietll 
blij. 

met z'n tienen in Joost zijn slee, al viel het U 
starten so~s niet mee. n 

"'· 1 
- de dop ,van -de :: taxl.k ,;kreeg hij er niet af, het was 

geen gezicht maar de pompbed iende deed het met 
z'n ogen dicht. 

- ondanks alle moeite en gekreun bedankte wij 
Acronius voor zijn steun. 

METS dames II 
p.s. de stand was zo als alle andere, dus daar was 

niets aan te veranderen. 

Éfll ZE LEEF DEN 

NoG !ANG étv ~eL'-f.'-· 

k_i 1 
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uw 
Mag i k ook even 

1 • • • . Gi t ta LuttennaJl. be da nken voor de 

1 
e nth ousias t e, ·.rbetr ouwbare wijze wa a r op zi j een in-

l
. . vull i ng heeft gegeven aan haar bestuursfu nktie al s 

· sekretar i s . Ooit al eens "afscheid" genomen, later 
to ch wee r b e r e i d gevo nden . Bedankt Gitta. 
Zoals we lli ch t b eke nd zal zijn, ga ik de plaats van 
Gi tta in he t be stuur overnemen. 
Ik hoop dat ik dat op ' n eve n betrouwbare manier 
zal gaan do en. 

~etty Kaasschieter 

~ 
\ \\ J.-------, 

• 

1 

\ 
H••----_,_,,,_~~~ ,v~ 

. / 
~ -:-\. 

Á.,Çï'<±A "s pl~~~~-~~ 1 
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Eindstanden van alle competitie teams seizoe n '87 --- ... - .. , .... ______ _ 
De onderstreepte tea ms zijn 
is co mpetitie indel ing vo or 
erbij \Je rrneld. 

5;op_hers 
Schiedam 
Lodeu.iijk 
fiparta 
P1ets 
1\J$D9C1t1 86 
Hawks 

12-- 22 
11-î 8 
12-14 
'11-10 * 
12-10 
12- fi 
12- 0 

J onoen s Adspira nt en. 

1.:/h i. te R ream s 
Blue Hi tters 
Hawks 2 
Eurostars 
P.ollidies 2 
Fraves 2 
rophers 2 
Botlek 
r-1ets 

14-27 
14-22 
15-20 
14 -18 
1 Li-15 
15-11 
13- 3 
11- 0 
16-

,, 
[ 

~ongens J unio ren. 

Elraves 14-2? 
8lue Stars 13-20 
Botlek 13-18 
Blue Hitters 14-16 
Gophers 13-11 
GrePn Sox 13- 9 

Lodewijk 13- 2 
r\iets 13- 2 

** 
* * 

"'* 

* 

De indel ing voor 
niet bekend; dit 
hankeU . jk van de 
rij vingen. 

I d em. 

Idem. 

1 De indeling van alle adspiranten en junioren 
' klassen zijn □ as in maart definitief bekend, dit 

komt omdat het nu nog niet te zeggen is of ver
enigi ngen met een adspiranten team ofwel een 
junioren team uitkomen. 



(vervolg eindsta nden.) 

Dames Twee. Res. 2e klasse seizo en tas . 

Schi edam 3 
D • o-:s.-3'.2] 2 
Sparta 3 
Zwijn d r ec ht 
Lodewijk 3 
Graves 2 
11':ets 2 
Bot le k 2 

3 

14-20 
14-20 
14 -18 

14-1 Lt 

1 t-1-î 2 
14-10 
14- 4 
114- 2 

Schied am 3 
o.o.s. 32 / 2 
Spar t a 3 
Lodewijk 3 

•Zwijndrecht 
P.raves 2 
1•·1ets 2 

*~J. D.C. 'Bó/2 

Rotter.da m. 
of f\ie ntunus 2 

Rotterdam. 
1! 

"< Z:.uijndrecht. J 

Gouda$ 
Schoonhoven~ 
:,otterdam. 

Zoals jullie kunnen zien is Dames twee er nog 
ne t in g e ~l a agd om in de res. tweede klasse te 
bli jven. Hopelijk wordt volgend seizoen ~en beter 
s e izoe n vo or de dames van het tweede. 

Dam§S E'.én. Tweede klasu1:: seizoen '88. 

Unicorns 21-37 Alexandria'66 of Vl. Holy 
f\1exandria 2î-31 f•1e t s Schoonhoven. 
1~1ets 21-29 u.z .s. flotterdam. 
D.?. B . 2 1-25 ï" .D.C.'86 Il 

lJ1ue Hitt e:r s 21-15 C.AeoR . Il 

Blu e Stars 21-15 rnue Hitters Putter_slloek. 
N.D.C.- 1 86 21-14 Blu e Stars. rfürnansdorp. 

Gr een Sa x 21- 2 Flo1t1dies Ridderkerk. 

Bij het ve rsch i _7nen van dit clubblad t,1as nog niet 
bekend of Alexandr ia ofwel VlaardirH ;en Hol y in de 
eerst e klasse terecht zou !<orner1/blijven" 

i':ededel i ng : . Ook dit j a 2r is het Rayonbestuur van 

1 
plan een softbalpitcher cursus te starten, vanaf 

, november gedurende 12 wek en. Op woensda gavo nd in 
l Rot terdam-Zu i d en ~P d □ ~.d~T~agavon~ t~ Rotte~da~-
Î Noo rd. De cursus tûu l' dt q8J8 Jen dooi ".Jud Leuwener. 
l Koste n 6er spe e lster f l sa.on qulden voor de tot -
ti . . . <"\ ~ • - • 

[ale c u rsu s . BiJ opgave l eert1Jd E n pitchers e r v ar-
Hing v ermelden. Insc h r ij vin gen voo r 1 o k t ob e r bij 
g 1- - ,. • - f.) ~ 'i Rod _lf oo1:sJ_Ul J S~ tel: 5 , ,U1 • ,.... · ····.· ,_ .. .. li Vanaf ·deiEi plaats ui:i..l ik Dames é ê n t ·omplimen teren 
~v oor hun p re staties en i nzet in het af g elopen 
il seizoen. 
t::--► . ' :a,O., t,I~ ... _ ,._ ........ ..;.~- ,.~ - ·-- "-:",'"•a1, ==~~.....:.= 

. ., 

,.1 



Vervolg eindstanden seizoen 1987. 

Heren twee" 

Zwijndrecht~ 
Feyenoord 4 
nowd i e s 2 
!"iets 2 

1 0·-18 

12- 8 
11- 0 

il 
d 
H 

Zoals jullie kunne n zien is dit seizoen een bi j - p 
zonder beperkte en daArdo or misschie n ook ze e r d 
slechte seizoen gewe2st voor heren twee. Het weg- q 
vallen van tw e e teams uit de competitie , en he t 'i 
on tbrek en va n een vaste trainer/coach heb~en hi. e r 1 
bij een belan gerijke rol gespeeld. Hopelijk wordt ( 
de poule indeling volgend janr beter (66n klasse 1· 

van ongeve0r 10 teams) en misschien is het moge - . 
lijk om volgend jaar iemand te vinden die be reid lf 

is om het team volledig te begeleiden. Het best u111 
is en blijft in ieder geval bez ig met dit proble2rn11.· 
Heren r~n. Seizoen '83. . · 
----· ·--- l. 
ri e t s 1 2 -1 8 * ( i-' a w k s :J o r d re c h t . ) i 
Uni co r n s 1 2 -1 6 * [;re ern ~j o x !1: id rl el bun, • 1 

, Rlue ~'itnrs 12-11 Cop :,e r s •a.:aasslu.is. 1· 

Old Riparians 12 - 7 * (Lodewijk Rotterdam). • 
White Breams 12- 2 rets Schoonhoven. 

PJec,rlands Hoop f7 1 da,n. f 
Rowdies Ridderkerk. 
~1chieclam 
C.A . 7~ 

:=10 t te rdarn. 
Zwijndrecht. 

De indeling voor volGend seizoen is no~ niet hele
rnan l bekf=:nd; !!m,1ks speelt nog om prörnotiena,3r de 

rtweede klasse Landelijk, en Lodewijk speelt nog · 
dte aan Unicorns vo o r e 0 n pla~ts in de e~rste klasse · 

l'I nayon. 
irroficiat voor heren ,,n voor de gel everd e prest-

1 
atias dit jaar, de inzet en de opkomst was en is 
noo steeds (metJe tournooian) parfAkt. Toch denk i _, ,. J 

l,H< 1 en d2n spr •·e (( Ik oo:( voo .,r Peter, da_i_ we héél 
-,1 moeten leren voor clat h ,êt 1Jolgende · seizoen 
r}int. 

L ·=· =·=====================:::::!.! 



,t ViE'DEDEUNGEN VMJ HET BESTUUE : 

Il ,~-a ~;,;- se~t-ember zullen er ge on bui ten trainingen 

t
,,i m~ar .. plaatsvin~en; di~ inve~~and met h. et ~e~z~tte 

v an oe klok na , ,r de 1t1.cnte r ti _!d . De zanl t.1.ainingo~ 
i:Wlle n in November aan v angen. Dve r cho r:a1 n 
v olgt nog berich t . De z aF,l train ing,rn zul. 1 en in 
ieder gevel voor de adspira n ten en junioren op 
zaterdag ochtend plaotsvinden en voor de seni o ren 
OP woensdaq of donderdag Avond plaRts v inden . 

Er zijn dit naja 2 r qe2n tourno o ien Thu i s gepland 
gsweest, dit in verband met het voornemen van 
qernesnte ~erken en het zwembad om de Li gweide te 
egaliseren en opnieuw i n te zaaien. Dit plan is. ! 
helaas, buitErn onze invloed sfe:r niet door gegac,, 1 
ma~r Er zijn wal contacten met geme8nte werken 
om ons ve~d zo goed als mogelijk is in orde te 
brengen; dit houdt concreet in, dat er vanaf 24 
september 9e werkt kan worden oo en a;:;n het veld. 
Deze w.e:rkzaamheden zijn ond ,:,r andere; h e t opvuller 
van gaten en putten in het veld; het weg kappen 
en snoeien v an onkruid; het opnieuu1 annler;qen 11an 
de gravel gedeelten, en algemene wer k zaumheden 
aan de Keet. 
Iedereen die intresse heeft om te helpen 1 in wolk 
vorm dan ook is in de weRk van 17 t/m 24 oktober 
welkom om te komen helpen; ne~m even kontact on 
rrni t het bestuur , orn r:irecies te horen wat je kunt 

doen" 

i,. 
1 
' h 

\Jolgend jaar bestant s.· -:.c:;.'J. l°'l'':T· 5 ja::"r, d5.t 
feit mag ons inziens niet onopqemerkt voorbij 
gaan . ft:ocht je int resse heb ,en om in het Lust. r-um 
werl:groep pla::1ts te ne:n, ,n , çiesf je dan op bij 
onze secretarasse; ~etty Kaasschieter Tel:6008. 

il D Het bestuur wil vanaf deze plaats alle mensen 1 bedanken die zich vaar de vereeniging hebben in
h qezet dit afgelop.en seizoen, en u1i.j hopen dat 
U 3ullie volgend seizoen jullie inzet willen cont
H inueren, zodat Mets blijft vooruitgaan. 
~~~. . 



Rot t è r da rn toernooi v er· s 1 a g II Dames I 11 i 
'!l ' l 

Waarom dames I tussen 11 "? Dat worát u gaandejj 

weg in het verhaal dui del ijk. ~ 
Ij 

ÎI 
Gezien de be lan gstelling heeft Susan echt de 1 
stekke r verwijderd, om van het roodgloeiend 

staan van de telefoon a f te zijn . 

Omdat iedereen (ver) van te vo ren v11ist van 

n 
il 
11 
t! 
l 

dit toernooi, is de dag vrijgehouden en er 1 
ontstond dus een ware run om mee te moge n. 1 
Ma ar helaa s negen 11 vrouw 11 was écht de limiet Il 
en dus moesten er veel mensen teleurgeste ~~ D 
worden. We hopen dat zijn .hun teleurstelling 1 
inmiddels ver werk t hebben. Wij wel!! 1 1 
Dankzij het enthousiasme van 3 pupillen en l f 
oud-lid hebben we een.gezellig toernooi kun- 1 
nen spelen en zijn•• nog aardig voor de _dag 1. 

g e komen . _,_. 
Onze la ngz ame start (bekend bij vriend en J 
vijand) deed het ergste ve rmoeden . Maar naar

mate de.dames op temperatuur kwamen (met 

name diege ne boven de 24 (?) werden de veld

com binatie s vloeiende r. 

Hoewel we 's ochtends van mening waren dat, 

omdat er toch voo r elke team prijzen waren , 

we er een gezellige dag van gingen maken, 

bleek .. dat ,,voor de .l aat.st -e ·. weástijd . heh · bloed 



toch weer kroop waar het niet ga an kon. 

We konden het wéér niet laten laten, wéér 

voor de punten spelen. Onze to er nooi - coach 

liet echt de keus aan on s ove r , hoewel z'n 

houding boekdelen spr a k. (Vandaar d i e rare 

tekens!). Gaan vo o r alles dus. En jawe l hoor, 

na enige tijd achter gestaan te hebben, vlo

gen de punten ons aan en toen we uitgeraas d 

waren, was de stand: 9 - 4, voordeel Mets. 

Dat was niet in de laatste plaats te dan ken 

aan de slagkracht van Rina (ja dezelfde ). 

Zij schu dde 3 ~honkslagen en l home-run zo 

uit hs .ar'm6uW. Iedere keer als ze de bal ge

raakt had, zag je h aa r gezicht betrekken: 

wéér dat eind lopen. 

Had Felici a 's ochtends de pech, dat wegens 

ruimteg e b rek de home-runs 2- ho nkslage n wer

den, ' s middags denderde ze de ba 1 richting 

Rotterdam centrum ( van die pl aats a f gezien 

wel 1 ). Als die maa r weg was, dan kon ze t en 

minste rus tig dat rondje lopen. Niet van dat 

benauwde! 

Overige n s nog een prime ur: een ni eu we slag; 

geintrodu cee rd do o r Daniëll e en waarschijn

lijk opgenomen in het spel n~ de Olym p is che 

Spelen 1 88: de fore-hand honkslag. Zij ve~

raste hiermee de tegenpartij (ofu van ons 

maar te zwijgen) e n d~t kostt e hun een honk. 
6.i. .f· · 

1 



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. ere goedkoopste 

benzine in Schoonhoven . 

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

EWIELERS ij'-~ 
TEL.01823-6147 

AAGSTRAAT 
HOONHOV 

RI Uit 111 lltt IF1 

Voor heel 
uw interieur 

Lopikerstraat 18 - Schoo nh oven - 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 

Vooral uw 
boeken 
tijdschriften 



hdven55 Schoonhoven 
Tcl:o,123-2J5' 

Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
Lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823-2039 

. 11m11, ......... ~ 

'O.JGICID 
Lopikerstraat 4 7 TR8-{)5ETTER 
Telefoon 01823-5337 
2871 BW Schoonhoven 

BELVÉDÈRE 
LEKDIJK 2-8 

TEL. 01823- 2377 -2723 

Rabobank 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

.••,•' 

,·( 
, , ,· · 

,_,._.,. 
r 

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

·"' 



' .. . 

r, ;;r_-;.:.,~~--= '1:.=!'t':::~=;::é:::;,__ n-~--;.;;;:.:.._=-=· =·➔=•n;.,=-=--=_-=-~,:=t~ll"1 
lGoed gedaan, Daan!) ~ 

Ju l lie herinneren j e vast die man, di e de 

hele dag op 2 1 n stoeltje daar gezeten hee ft . 

En maar kijke n! Hi j was nie t de e nige die 

Il J 
I! 
H 

H 
li 
H 

g e no t e n h e e f t . I k ó ó k e n . • • . . • we z i j n te - Il 
recht in de prijzen gevallen, al s was he t ~ 
alleen al vanwege de originele samenstelling!~ 

Bianca, Daniëlle, Hetty en Christi ne D. uit 

Hengelo: we vonden het leuk dat jullie e r 

ware n en bedankt vo or jullie verfrissende 

medewerking. 

Ronald, 

bedankt 

1 
de toernooi-coach (tegen wil en dank)! 

voor je lange, lange, lange tekens , 

en je winstgevende taktiek. 

Voor allen die verhinderd waren: Beterschap! 

Marjolein de Gans 

//_ L .::\1A.Hté: ne-i< nri ti'l.( ~ 

.i~ VA sl wd c,l:t= MRt<l, 

ot.' 6 1::>€. 1.-. ,e\f DAG op 
z:. ~ s to-'lltj- t>AAC" 

~12.7-eltZ~•1 ~ga,{~· 
l . , ) -Al j I J';i 

l<'fk./;, .. 

! 



Toernooi,,,,Stags 

Ondanks het slechte weer ging het toernooi voor de 
dames en heren I bij de Stags in Etten-Leur toch 
door, Bij aa.~komst in Etten bleek het veld ook flink 
last te hebben van het overvloedige regenwater, het 
was een hele grote modderpoel geworden. 

1 Het slechte weer inspireerde Mets blijkbaar, want 
zowel de dames als de heren speelden een goed toernooi_ 
De dames wonnen hun eerste wedstrijden en werden poule 
winnaar. Helaas waren de dames van Zwijndrecht in de 
finale te sterk voor Mets, maar toch een verdiende 
tweede plaats van de zes verenigingen. 
De heren wonnen hun eerste twee wedstrijden tegen 
Old riparians (7-2) en Feyenoord (5-0). 'I'oen moest 
de laatste wedstrijd tegen Stags gespeeld worden. 
Het veld was intussen alleen maar natter en blubberige 
geworden, thuisplaat en honken waren nauwelijks meer 
te onderscheiden. Mets maakte een hele slechte start 
en stond na 2 innings met 5-1 achter. Het moet nog 
wel vermeld worden dat Erik v/d Haar een prachtig 

,d ubbel spel maakte met een vangbal in het verre veld 
en een spectaculaire aangooi op thuis van een meter 
of ze-v:entig.{dit zou op Super Channel zeker 3 keer 
herhaald worden) 
In de derde en laatste slagbeurt sloeg Mets toe, met 
maar liefst 8 punten kwam het op een 9-5 voorsprong. 
Stags probeerde nog van alles in de gelijkmakende 
slagbeurt, maar wist slechts 1 punt te scoren. Of 
het slechte weer of de zeer talrijk en luidrucbti,g 
aanwezig .e Mets dames de heren geinspireerd hebben 

· .. is onduidelijk, maar spannend was het in ieder geval. 
. Zo kan Mets ondanks het slechte weer op een geslaagd 
toernooi terugzien. 

.1 



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 . .\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. W t , 

AmroBank.. ·••.• . 
De bank w.iar je wat aan hebt. 

Jacoba van Beierenstraat 2 2871 SV Schoonhoven 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDORP 
Albrecht Beyl ,nggrac ht 44 
Schoonh oven 

Te lefo on 01823-2 566 

Mooie Mode, Laag GeprUsd 

Lopikerstraat 10, Schoonhoven 
Telefoon 01823-2288 

Café-Koffiehuis 
"t CENTRUM" 

~~~ ,~~s=i~~ · 
CAFE-KOFFlEHUlS "t'Centrum" 

HAVEN 56 SCHOONHOVEN r, 
TEL:01823-6093 (s-

Uw gastvrouw en gastheer 
SETS & HARRY FRANSEN 

PURN□T 

de 

t"llkzari ill, doe ~Je/ ,pxc(/-
HA VEN 45 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 3071 

ruijter 

~ 
PAPENDRECHT - Brederodelaan 116 (De Meent ) 

SLIEDAECH'f - Winklerplein 10 
SCHOONHOVEN - Lopikerstraat 2 
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01 september is Leo Roumimper jarig en word t 19 
jaar 

- 11 s eptember wordt René van Rijk 3 1 jaar - · 

- 16 septeIT1.ber is Hans Maer te n jarig (hij za L -
volg end _j a á r Abraham zien) 

- 24 sep te mber d@ dag dat Jacco F'rederi kze 15 Jaar 
wordt. · 

- 28 sèpte rriber wordt ottö Ooms ·a:1weer 34 jaar . 
- 02 oktobè r valt Addy Schep on der de 13-jarige. 
~ 05 oktober wordt Ther esa Nomen 18 jaar. 
-· 08 oktober za l ook Jovanka Wortelboer 13 jaar 

worden. 

- 17 oktober is de dag dat Rona ld Neven meer der 
jarig wor dt. 





- Lilly van Riensdijk haar rijbewijs heeft . gehaald 

- dit Rina Schçüten nu .ook eindelijk is gelukt 
(de redactie ·wacht .hu op gebak) ·•· 

- Erik van de Haar op vakantie . ''allemaal beestjes , 
hoort" 

- Hij deze verwijdert met een stofzuiger (uit z'n 

- Heren I KAMPIOEN is 
- De redactie hen daarmee feliciteert 

Lia Steenman een ontzettende mooie broek . heeft 

- Zij hiermee de aandacht afleidt van de scheidsrecht s 

- Peter van de Harg als joker werd ingezet bij HerenI ' : 

- Dit niet mocht baten 

duidelijk is te zien dat de jaren gaan tellen 
{letterlijk en figuurlijl î 

- E.J. Zorgdrager een groene slaghelm draagt. 

V? 
o¼,- . 

..,..--~;ii::-~1--.. .. ,, 



ADVERT§N!IES . 

miJn softbalpak ko pen ??: .: _ ~' 

zo goed als nieuw. ( weinig slid ;ï;ngs red ~) 
Jova rîJ'i."i1. Wortel,boer, tël. : 0 18 23 :C:48f7 

Wie???,• heeft er een ,funktionererid 1::: typemachine 
voor 1 n pri kk ie te · koop. 
Leeftijd ge en bezwaar. 
Betty Kaasschie ter, Alb ._. Beylinggracht 22. (01823-· 

6008) 

- 1, n m.="- ~ GOEDE STAAT •. TE KOOP·. T•:E'11T ' .7 OI.TT/ U_I ' LPti.K IN-~ . 
INLICHTINGEN Bij ; M. L\GR;'.1tD. 

R. KOCHLiU\.l'f 11 • 
SCHOOfüIOV.EN • 
018~3-4439. 



De goedkopere vleessoorten 
zijn bij ons kwaliteitstarief. 
Net zo goed ais de luxere eoorten. 

EET SMAKELIJK. 

KEURSLAGER 

~~enls?~M!~onhoven 
Telefoon 01823- 2426 

dickhoff 
fata 

• c1ne 
Lopikerstraat 57 

:D,l)@l1={]21)@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 

DB 

INTERNATIONAAL REIS-EN PASSAGEBURO 

~Bhttr!itttb~ 
Lopikerstraat 20, 2871 BX Schoonhoven (Holland) 

Telefoon 01823 - 6544 _
1

_T_el_ex_2Q9C_l3 ____ _ 



8Pl!CIALITEITEN 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Elke dag ope n tot 22.00 uur . 
bruiloften 
partijen 
diners 

kegelen 
en 

vele andere 
aktiviteiten 

Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

KEGELHUIS 

,,De Engel" 
Koe.straat 4 

Telefoon 01823-2350 

Deerenberg 
Haven 50 

Schoonhoven 
opticien optometrist 
contactlens-s pecialist 
o.v. A.N .V.C . 

O .C.C. (oo gmeet en co ntactlens-c entr um) - Tel. 01823-2 412- 4945 

alrant vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

ZELFBEDIENING 
Doelenstraat 3-5 , Schoonhoven Telefoon 01823-5875 



BEN 
SIDOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823 - 2380 


