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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 DP Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2930 

AUTOMOBIELBEDRIJF SCHAKEL 
off. Ford-dealer 

C. G. Roosweg4 
2871 MA Schoonhoven 

Telefoon 01823- 2967 
werkplaats 2425 



_s.H~eTS 
SCHOONHO VENSE 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 
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 
Voltast raa t 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. 



UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE 

JAARVERGADERING l 
1 

1 VAN D[ §.2J:! .. J~ .. JL.:; .... ~,'.,!1Q..§.11
, opgericht 15 april 1983 

GERICHT AAN ALLE LEDEN, DONATEURS, OUDERS VAN 
LEDEN en SPONSORS. 

DATUM: 

AANVANG: 

PLAATS; 

1. Opening·. 

DINSDAG 9 FEBRUARI 

lJb.O Q ... U UB. 
AIUltHRI CU..t..B.H:.U.T.S. (aan da Nieuwe

Singel 

AGENDA. 

2. Behandeling notulen vorige vergadering. 
3. Bestuursmededelingen. 
4~ Behandeling verslagen; - Secretaris 

- Wedstrijd Secretaris 
- Penningmeester+ 

Begroting. 
5. Verslag Kascontrole commissie. 

PAUZE 

6. Verkiezing, Benoeming Bestuur. 
?o Verkiezing Kascontrole com~issie. 
s. Veld en Toekomstvisie. 
9. Rondvraag . 
10. Sluiting. 

- - - - - - -.. - - - - - - ....... -- - - - - - - - -
Het bestuur doet een dringend beroe p op alle 
leden om vooral aanwezig te zijn op de Jaarver
gadering, om zodoende alle wensen van de leden 
aan te kunnen horen , en er ook wat mee kunnen 
doen. 
N.B. Personen die zich beschikbaar will en stelle 
voor een bestuursfunctie, kunnen 1 ditbmelden bij 1et esEuur, 



VOORWOORD VAN UW VOORZITTER. 

In ons eerste lustrum j~ar kunn en we eindelijk 
daadwe rkelijk aan ons ei gen Honk- en Softbalveld 
gaan war.ken~ 
In ~6n van de le~tste raadsvergadaringen in 1987 

_is bij stemming dit plan definitief goedgekeurd. 
Dat dit een nipte ove r 11.1inn i ng 11.1as, :zullan een 
aantal zich nog kunnen herinneren. 

Essentieel voor deze uitslag is de privatisering 
die als eis gesteld is, en waar wij evenals de 
hockey ver eniging daadwer kelijk aan mee moeten 
werken. 
Dat dit voo r onze rel a tief kleine verenigin g een 
zwa r e klus zal zijn spreekt voor zich. 
Mensen met kennis van zaken op velerlei gebied 
zullen we hard nodig heb be n. 
Vele vrijwilligers binnen onze club zullen straks 
de handen uit de mouwen moeten steken, met ,,n 
doel voor ogen: 

" in 19 9 1 ons eigen veld en clubhuis". 

Geld, h,61 veel geld zal er nodig zijn o~ dit te 
realiseren. 
Hoe en wie hieraan gaan werken zult U spoedig 
van ons vernemen. 

Mag ik tot slot al onze dcinateurs en leden uit
nodigen voor ~e jairvergadering. Juist nu is een 
grote opkomst gewenst. 

!· Met vriendelijke groeten en tot ziens op 9 febr. 

l 
1 
î 
11 

Gerard Lutterrnan. 
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tf// !I ,, 
Na 11 februari 1987 heeft het bestuur van METS d 

een ander uiterlijk gekregen. Hin en Acronius H 
zijn afgetrecien als resp. voorzitter en l id. ~ 
Gerard is de nieuwe voorzitter geworden ( was 1 
vice-voorzitter) an Hans werd vice - voorzitte r. Q 
In augustus is Gitta vanwege haar studie gestopt fi• 

met haar funktie als secretaris an dia funktie ~ 

werd door ondergetekende ouergen omen$(Di t on- ' 
denke de titel, die onontkoombaar voor zowel d 
dames als he~e~ gebruikt wordt). 1 

'! 1, 
Het bestuur is na de jaarvergadering tien keer 1 
bijelkaar gekomen. Het streven om elke maand ji 
een keer te vergaderen is dus succesvol geweest.~ 
Naast de reguliere vergaderingen hebben verschil~ 
lende bestuursleden ook andere vergaderingen ~ 
bijgewoond; sportraadvergaderingen, najaarsver- l .•I· 

gaderingen van de bond, raade- en commissiever- f 
gaderingen van de gemeente. ! 

1 
11 

Naast allerlei "kleine" huishoudelijke zeken 
ia het bestuur vooral intensief bezig geweest 
met: Planning en organisatie rond het eerste 

lustrum 
Verbetering van het veld . Er is o.a. 
een aanvraag ingediend bij de gemeen te 
voor sen heuse back-stop. 
Sportvelden in da ( hopelijk nabije) 
toekomst. Via het bijwonen van raads~ 
en commissievergaderingen zijn we nu 
iets wijzer over de planning en evt. 
uitvoering. Ons nieuwe veld komt in 
zicht, ook al is het een vergezicht& 
Wie hier 's wat meer over wil weten 
kan altijd bij iemand van hat bestuur 
terecht" 

ïl 

'I ~ i, 
Il 
11 

!Î 
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'i 
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Zoals iedereen zal weten beru st het f unkti onar an 
van een vereniging op vr i jwilli ge inz e t op 

allerlei vlakken. Mede door deze inzet he eft 
het veld een ingrijpende opkn apb eurt onder gaa n . 

1
. Dankzij het werk van weinigen (helaas) zie t ook 

het Clubhuis er w~er goed uit. Bedankt! 
Maar ook alle anderen, die op welke wijze dan 
ook hun bijdrage hebben geleverd teri behoeve 

1 

, van de vereniging , zeg ik hartelijk dank. 
Hou da energie erin, het is zo nodig! 

2 
3 
6 

Voor 1988 wens ik iedereen een heleboel spel
plezier, enthousiasme en bereidwilligheid toe. 
Speciaal onze nieuwe leden heet ik van harte 
welkom en ik hoop dat jullie het naar je zin 
zullen hebben en lang lid zullen blijven! 

groeten 
Hetty Kaasschiater 

Dan volgen nu de mensen die binnenkort hun 
verjaardag vieren: 

-02 Ankie de Groot (20 jaar) 
-02 Marloes vd\/liet ( 113 jaar) 
-02 Jean-Pierre v. Rijk (12 jaar) 

rs-02 Coos Ooms (36 jaar) 
î9-02 Anja Stevens ( 1'8 ja;:n) 
24-02 Philip Somers (24 jaar) 
1' -03 Gerard Lutterman (47 jaar) 
3 -03 Helena Rodenburg (33 jaar) 
6 -03 Sandra Vries (15 jaar) 
12-03 Susan Jonk (24 jaar) 
12-03 l.ia Steeman (28 jaar) 

H1Ê'P ll1ÊP 1 , f,/oER/f. 

Lt. 



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. 

leo 111:ubbe 
kerkstraat 7 
schoonhoven 
01823-5712 

~'ll:4~ 
01 s,1u111 ,DO~ 1, uw 11~OO,tDMIOI~ Q:j01123 5050 _. 

IOISIRUI 

,/', 101 • 

~-tooN"\\~~ 

uw doe-het-za11 centrum 
Koestraat 102, Schoonhoven 
Telefoon 01823-5050 



EETCAFÉ 

'6x ~, 
;!;:zie, Y~et-_ even an.dVl'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 

Jtlon~Jtlt!!J 
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" 
G.Joe -Jf an.áwe,-ken, 
Sloffen -~u.rnitu,-en. 

Loplkeratraat 35, Schoonhoven, tel. 01823 - 5018 



---------------------------------..-., r . Coali~if. ~te~ verdeeld 

Sportvelden 
in. oost slaan 
raad uiteen 

Schoonhoven - Er wordt 
.spoedig een begin gemaakt 
met de aanleg van SfiOrtvd~ 
den ln de nieuwe wijk 
Schoonhoven-Oost. Een 
kleinst mogelijke meerder
heid in de raad ging hier
mee akkoord, 
De sport ve}cten zorgde gister~ 
avond voor de-nodig!' ops,-..:hud-
ding in d(~ raadwaL Er hltek 
verdce!dhtid t.e besW!an over 
dit Ot\derwerp binnen beide 
f-oalitiep&rtijen. Wethouder 
L.P. V trschoor stt>rnde • in te
gN1steHing tot zijn frakth:' ~ in 
met het voorstel, Bij d(: rocia~ 
hst.en stemde mevrouv.· W.F. 
van der Zwa.n-Kooijmans· te· 
gen het voorste} terwijl haar 

~liDAG l8 DCC 

fratliegenoten geen bezwaar 
hadden . 
BN college kwam m.et fîn.:..n
t'ÎE'fings:phm Vt:"'r_ dl:' aanlPµ: 
van ·.sµortvelt!'!'tl m _G.;tt. C:• 
houdt <,nde.r <lndr:1'€ in dat hE-t 
korfî:n:.Jvdd al in 1988_ wordt 
.rj»ng(•legd, hoc:ke:,rvdd. m 1/W? 
en honk • (m softbal m U9 ... 
Dt> î:;.enodigde geldtm mot'ten 
uit et•n drietal fon<lsC>n wor-den 
gehaald . ln h~t voorstel staat 
rl'iet exact a~mg~gP.ven _v.•c-lke 
bedr,"!fft:n de gt-met~nte uittre~t 
voor de~ velden. Dan;;<-.-oor Hl 
d(> p]&,ats t.ijr. maxlmumbedra~ 
gen genoemd, dit VGlgens het 
coHege filet zullen worden 
oversthreden . 
Juist de financiën warf.'n aan ~ 
leiding voor het CDA om te• 
gen het voC!rstd • te ~le!flme:n. 
,.Het f.inariri~le 01aat1e 1.s nm-.~ 

tig, het CDA utt vraagtf.'kt:•f;~ 
hiJ -dd:king _ v.rm óe-. ph,_nnen , 
oord('-1:lde J.NJ. Brvetfots:, dte 
ook de prioriteiten bctwistb_aaî ; 
ncxmHfo . 
Ook de S.G P H '1 PSP $Î.f.'ld<·:n 
<.mdf'rn Fiorite1te-r1 _ dan d~ 
;~,inleg van ~portvt:'.den . .. \ViJ 
hebtx •n niets t.r.gf.:,r1 q-:i~H·t ('O n~: 
creatie rn;.1;:.ir mlfif.'u heeft~ bJJ 
ims.. voarni..ng", u:1 B. Kok 
{SGP}_ _ . 
. ,We de!':kcn dat_ we en': 
worden g1Jui~•d. dit ···~ontel 
w.::kt vah;.,: ven, ,ad;ungtn . 
}le t ÏN•ghale n van de fondsen 
bi~tekcnt d.:n t.•r. w~inig , tot 
niets mc1:,r rnoge-Jnk 1.s de, Y.O• 

rne.nde ja.rt!n·•. docht G,J. Ver
kt:rk 'tPSP). D<· PS? •er gedt 
pa:iorit.eit aan· · 1>ngeorgan1:;ter -

de sp,Drt ,:l'e •,vf.'inig mens~n 
pro !iterc:n ~';tn, deze voorz:1è
nit'~. ht-t the-nt niet het alge~ 
t,."'l:·~ h~•h,ng". ui h'J ~we-r de 
'o't'JO>..~ in "),:,st. 
Z(,w~I VVD rih, ,fo rnécm.:•-r·• 
h(:id bînn.tn dt: fr.akÜt) van dt: 
PvdA hacidc-n geen enkde 
rnot"itc mN d1: voon.tc!!en v&n 
twt c-oHc~ge. Wr:•thowier A.l... 
van dim - BrüN:k td. dat de 
aanltg van !iport,re-idtm mcge
liJK b .. ,,ve prn.ten over een 
goed~t-keurd ~~temmin~plan 
wrumn de spor:vc-lden Uggen 
üpg!!'sîoten'', ud de w~!.houder. 
Ci't. zijn W(.)(}rden b!e(:k dat hij 
de- n,mhinatie brdriJv,m, wo
nen en ~port m ~d;oonhoven~ 
oost aantrc-kkdijk vindt en 
waarvoor h(~t r.ollege in ic-der 

r.r;:;D~~d \~;:;, rd:rz~:~. had 

moeit€' met di: fman cii:::-_in:; 

;;;~~:i:~~;~,i~\}:);':i:· 
!~:: ;~~~!-:f(5d~~f;,:ng;:i~;~:: 
De fin;;inc-:t:k gew;lgen v;, r-; 

~~~-~:d~~~'.Jr.: i~e ~;t: t:~~ J! 
ra;td voor 
V/t•thoudt:r V.e:--ch1:-or vror.·g 
t~cn ~chor"!>jng .'.1an om rn.e~ i i.in 

'drie fraetiegenoie;J {rnevr.ouv,• 
F,C. BeiJ-Mos w<1s ah:.'r:zig} de 
zaken nog l'tms op e~:n :· :Jt} L' tt : 
;,•.:rn:n. Bij teru_gkm~st !ei V t~ -~~ 
sc!1c-,or, dÎ;it er in pnnt11)e 'i'-'t:l8 

nig Vt'J:'$d'lil van opvamng h:•.-

~.r~~1 tr;~e,~.7t~~:S~ f:'i:~ E~~;~ 
(:ir'.'ie plaatje :wm en dan een 
~rnndpu nt bepalen . Er !:, tu~~ 
se,,.:, on :.>e· OP\'attin2en abimluut 

get-r) di$Crepan~ie aanwezig. 
.Ht•t is een kwt-st1e van woord · 
kt·us", z.d Verschoor. Toen het 
op een stemmirig- aank\A."8fn 
tl~ek c:r to<:•h verdeeldheid te 
b~:>st..:am. D(; fractie van het 
CDA ging niit mee met _het 
voorstel. àe wethouder \""Ci. 
Met atht tegen zes (CDA•Zrnk
tle, PSP. &JP en Van der 
Zwan) to.temmen werd het 
voorstel doo r de raad aan.,, 
vaard. De mensen van rki ver• 
schillende sponverentgingen 
,,p de goed gevulde publieke 
tribune slaakten een zucht van 
vt.,;lièht.ing . 

• In de loop van volgend jaar kan 
worden begonnen met da aanleg 
van de sportvelden in 00-st die 
langs de Tienctweg zijn gepland. 
(rechts oo_ven bij pijltje} 



BLU MET COLLEGE VOORSTEL 

Hockeyers pleiten . 
voor kunstgrasveld 

,w;:- JOS VERlEGH ' 

Schoonhoven - De hoc
keyvereniging SMHC 
toont zich bijzonder inge• 
nomen met de financie
ringsplannen voor · de 
spo:1:velden in Schoonho• 
ven-Oost 
Vorige week dinsdag pre
senteerde wethouder van fi. 
nancil.'n, A.L. van den 
Broock namens het college 
de meerjarencijfers voor de 
sportvelden, bestemd voor 
de korfbal, hockey en 
honk- en softbalverenlgir.g. 
liet voo~lel van het colll'ge is 
:om de finsncfe;ing van d& 
·sportve lden voorlopig te be· 
trekken uit een drietal fond
sen, te weten een bij<lrage uil 
het fonds cultuur en l'l'èreäti<', 
for,ds stadrontwikkeling en de 
algemme dienst Nader over
leg tllSllen het college en de be· 
trokken sportv ereni gingen 

Ookl\'lets 
tevreden 
Schoon hoven · De 
Schoonhovense honk- .eri 
softba1vereniglng Met. 
juicht ook do plannen van 
het college toe om de sport· 
velden in Oost u ,ean..,. 
ren. 
Woordvoerder en bettuur
lid Rob Voorsluijs vi.n Meta 
zegt dat ook zijn verenlgln, 
>!taks tot grote zelfwerk• 
zaam heid bereid Is. Mets 
spee lt nu met acht team, in 
de competitie en ttn "igen 
ondo1erlwmen l!OII hun »e-er 
welkom iljn. 
Vanavond vergaderen de 
drie betrokk en venmigin• 
1,'en, de korfbal, hockey, 
honk• tn softbalvcl'ffligit14!, 
Onderwerp van gesprek "' 
onder andere hoe de vere• 
niglngen zich naar de ge
meen\<! toe moeien Gp<ltel• 
!en ln de roekomst. 

nlg!~ heefi het bestu\lr van 
de-SMHC lnmlddela al kontak• 
ten gehad over het nieuwe 
1pórt.c0mple1t. ., We denken 
aan een geiamenlijk beheer 
van kantine, kleedruimten en 
onderhoud. De altuatle ter 
plaa~ laat dat aok toe. Dat 
werkt kostenbesparend en we 
bijlen elkaar niet". 

Het bestuur van de hockeyve
reniging zou verder graag iien 
dal er een kunstgrasveld :ou 
worden aangelegd ,,De exploi• 
tatle daarvan lil!t aang,erke
lijk lager dan van een gewoon 
grasveld", licht penningmee,. 
ter Frank Heldoorn toe. ,,Jaar
lijk$ ben je niet meer dan ~ 
gulden kwijt terwijl je voor 
een voetbalveld gemiddeld 
zo'n 16 mille per jaar moel be
talen. Kotten van onderhoud 
van een k~ zijn ml• 
nima.al". ' · · 

dat' iagemeentelijk eigendom. 
Helaloot ziet niet alleen flnan• 
c!fle voordelen In i!e aanleg 
van kunsigras. .. De ua!probl•• 
matlek in de wintermaanden 
is ook voor een deel opgtloot 

We hebb<,n het dlt jaar aan 
den lijve ondervonllen . Het 
valt niet mee om ingepast te 
kunnen worden In het rooster 
van een sporuaal. Die zijn 
permanent bezet In Schoonho
ven. Op kumtgras kan je het 
gehele jaar door terechL Al• 
leen bij strenge vorst il: het at 
te raden. Verder kunnen alle 
elftallen de hele dag op het 
veld spelen. Op een gr,..ve!d 
kan je niet mee r dan twee 
wedstrliden per dag afwerken, 
wil je ée conditie van b.ct veld 
een beetje op peil houden. Een 
tweede veld, ioals dat In een 
volgende fase na 1994 Is 111'· 
pland, zouden we dan qiet no
dig hebben als we een kllnst 
grasvcld h"bben" . . · .• .. 

m:ret dan oplever,,n ·in hce ,-er- ._ __ ,......, ______ ... 

re pri vatisering kostenhespa• 

Met de ~ van een kunst
Sf'.uveld Is aantlenlljk meer 
geld gemoeid. Heldoorn 1eh1t 
die kostèn ruim drie maal zo. 
veel. Aanleg van een lifrl"Veld 
kost. afhankelijk ook van de 
bod~ldlleld, , pakweg 

,,Bovendien", vult lleCrew',.( 
ReM Kappen· aan . .;,ouden . 
ook andere verenfaingen · "'7: 
b.ruik kunnffl gaan makei:i . 
van hel J<unstgras", · ·· ' 

rend werkt. Uir_gangspunt Is in 170:000 gulden, een k,matgru- Het · Is duideli jk dat de be
ieder ·geval de aanleg van drie onderlXluwlrig», zegt het dag,!- veld voor hockeyen M;/J.000 stuurt/led en kunstgru als dé 
.,,e!den in Oost, het kortbalveld lijks b.-stuur van de hockeyvc- l,lWdèn. De penningmeester ide,1le oplooslng zien. Ook :tljn 
in !îJ/18, hockey iri 1900 en ttnigtng . .,Wij tijn er dan ook- denkt dat met de aanleg van ·:r.e bereid mee \e denk en tnet 
honkhltl in !001. ~ voorlopig · bijzonder blij mte . Als je het l!flr, kunstgrasveld de gerum- de gemeente over het opzetten 

•--'· 1 k " als plonol<>gir.:h bekijkt dan kc>m d~ 920.802 guldi,n voor . het va n de -plannen. Zonder srro-
ge~ ... ......, aan ei «. t~n z.i,f Je tot de ronclusie dat e r r.iim• ·. hod:eyv"ld niet wonlea over• gant over te willen komeit 
vo1gt..:',"~k 1;;; 920~ :J:;: te is in dat gebied, fînandee! i,ehreden. · zeggen . de bestuur"1eden de 
gwdt.. ..~ ,, &= gei:ien i, er een dekking en · . · . nodige ke!'IDi! daarvoor ln 
en honkhlll l.689.621 gulden. t*n derde voo!'%i~n de &port • In Goud&, Reeuwijk ai Bode- huis . "°'· hebben. Bovendien 
Dit ~jn volger.ds de welhouder vdden in een bêh!lèfte. W!J graven ontwikkelen ook ande, . &t.e1mt ook de h<X:lt..<>ybonà ver
maximale b<!dragen, die ruet hebben bij voorbeeld nu al l50 · · ;r,, bockeyver~ plan. enlgingen bij bel cp~n ..,..,., 
rulkn W)!ll'den overschredm. leden en zijn ~n · Mg steeds · nen om op k~ te~, . ·plannen- op h;,f .·gabled v&n 
De gemeenteraad rnoet itich groeiende verenll!lng, die pas neo gAm &pelen. In Nle\lwu• k1mstças, . .,Op die manier m

. donderd.igavond 17 dereml)'Jr een i&.ar b!!ttaat. Volgena de kerk httft de hoekt!)'V.erenl• del je h~· ~e<!'!lt~k app,i• 
over dit V(l(!rstel . .uitspreken. progn0$CS il!= we no,g verder l!lng de belch1ldr1ng over twee · mat niet ·n"i ~i· · met ertra 
, ,Wij·vinde n het een ;ooo plan groeien. . · liuns!gr.a&Ve)d,,n, m Gouda: Ie l<~ n op. Et hoeft bi) ·voor• 
anet een degelijke tinall(:il!le ,Met dé honk• en toftbalve re- ook ..en luuutgr&lveld lt\lW' , beeld~ - m~ ite i,; w1ird~n 

ged~ ~ met · een notitie · ·kunnen gaan spelen In Ooit!. 
kumi,tx te komen. ", oor• De vereniging, die nu een jaar 
deelt voorzitter Gerard llluns. bestaat, gru,t ln ieder geval In 
De- ,Scboonbovense , :Mil<ed ·1988 met t>nule tèama deelne
Hock~ Clt1b hoopt in 1990 !e _111en aan de competitie ; Wrur 

J i!îi&4i&diYI WWW . !llllti:14 ;bi _ t Il 
dat gaat gebet,lmi ~-ik .iT~~ è,, i~ien dew
bestuut!!led~n Mil l?W.n , ,se-:~ .ai,!! de ~enlt'111'1 zijn 

V ..,_,~ .._,......, cl . de ê!i1e -~. ~ helm.•, oo,-,, .. -,,~n; e ~- ......... ...:c:_ 8.,...,..,,.k_ 
.hockeyers nóg,lrl>inen op~ ·'""'" ""'""'-• "'""'""' "'"' 
voeihilveld van C.h&uw,. ,.. tll'Ül'I~• · 



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. 

~ 
LORUS 

QUARTZ 
Van f 25,- tot f169,-

ro ~'.,~~~~~~,ec 
~ Telefoon 01823-2262 

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 

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 



DE PENNINGMEESTER 

Weer een jaar voorbij, ook dit jaar gelukkig geen grote 
financie~e problemen. Er waren wat financiele meevallers, 
zoals een gift van het Hasco jubileum fonds en een niet 
verwachte opbrengst uit de clubblad advertenties. 
Helaas waren er ook wat tegenvallers, zoals de post 
materialen, deze is flink boven de begroting uitgevallen. 
De oorzaak is voornamelijk het zoek raken van ballen. 
Er volgen nu voor de liefhebbers wat cijfers: 

àebet 

kas 
giro 
bank 
bankspaarrek:. 

BALANS 1987 -----------

24,07 
19,12 

697,65 
3.524,30 --------

4.265,14 
nog te ontvangen contr. ~~~~~~~~ 

credit 

reserve per 
1/1/87 5.480,39 
voordelig saldo 
1987 1.284,75 --------

reserve per 

g~zg~~1~ 31;12181 

De post nog te ontvangen contributies, is niet verontrustend, 
omdat deze voornamelijk betrekking heeft op de laatste 
peridde. Door omstandigheden heb ik de acceptgirokaa~ten 
te laat rond kunnen brengen. 
Van het voordelige saldo uit 1987, wil ik Fl. 1.000,= voor 
de lustrumfestiviteiten in 1988 reserveren, het resterende 
bedrag ad. Fl. 284, 75 wordt aan de algemene reserve toege
voegd. 



RESULTATENREKENING 

BATEN 

contributie 
donaties 

subsidies+giften 
clubblad 

opbrengst advertenties 
af: drukkosten 

reklameborden 
kantine 

verkopen 
af: inkopen 

diversen 

r e nte 
verkoop stencilmach. 

12.504,00 
___ 235,00 

12.739,00 
1.1.9i7,70 

2.730,00 
1.143, 76_ 

3.810,45 

~.:~§§L~~ 

33 ,50 
150,00 ------

1.586,24 
750,00 

1.444,10 

-~§~L~Q 
11.:.§§QL~j 

lfüGROTING 1987 

12. !'WO ,00) 
500,00) 

(-/- 500,00) 

750,00) 

1. 000, 00) 





Aan ALLE METS leden. 

Leden van de vereniging METS,die nog niet in het bezit zijn van een 
honk- of softbal! pak moeten zorgen dat zij VOOR het begin.van de 
competitie in het bezit zijn van de METS-kleding. 
Deze pakken kunnen besteld worden bij Ben Sloof. 
Dit moet dan wel gebeuren voor eind februari , want anders zijn de 
pakken niet op tijd klaar. 

Tevens bestaat de gelegenheid om via B Sloof een rood jack te bestellen 
( MET opdruk) .De prijs van het jack is :r f 15" ,-. Dit is vrijblijvend. 

BESTEL-LIJST 

INLEVEREN BIJ: 

Naam . . Fa. B Sloof 

Adres: Koestraat 130 

Wnpl . . -Schoonhoven 

telnr : 

-· -



MAAT 

Losse broek 

Shirt 

Onder kousen 

Over kousen 

Jack 

CM 

Borst maat 

Taille maat 

Heup maat 

Been lengte (buitenkant heup tot enke l knokk el ) 

~~ .,...~~ 
1 

·~~~~,~~~~~~ 





LASTEN 
====== 
bondskosten 

bondscontr. 1987 3.227,84 

af: bijdrage leden !~~§~~~Q 

trainer 
reiskosten vergoeding 
aankoop materiaal 
zaa lhuur+veld 
onderhoud veld+kantine 
administratiekosten 
attenties 
evenementen 
vergaderingen 
Kamer van koophandel 1987 
gif t honkbalmuseum 

resultaat 198 7 

1.364,34 
3.000,00 
3.189,15 
3.928,61 
1.822,50 
2.292,69 

312,20 
401,80 

42,80 
136,70 

60,00 

---~~~QQ 
16.575,79 
_1.2 84 ,75 

17.860,54 ========= 

BEGROTING ========= 

( 1.000,00) 
( 3.000,00) 
( 3.000,00) 
< -2:·n o, oo j 
( 2. nno, n0) 
( 1.500,00) 

500,00) 
500,00) 



Vooral de posten materiaal en onderhoud veld en kantine 
zijn boven de begroting uitgekomen. Bij het materiaal 
is dit voornamelijk te wijten aan het eerder genoemde 
zoek raken van ballen en een niet bekende onbetaalde 
rekening ad Fl. 400,00 uit 1986. Afgelopenja~r is er groot 
onderhoud aan het veld gepleegd. Er is een gravelbaan 
aangelegd ( 900,00) en een hek geplaatst ( 400,00). 
Zoals verwacht was de post reiskosten nèret toereikend, 
omdat er in de begroting maar van 6 teams was uitgegaan 
en er met 7 yeams competitie is gespeeld. Wat wel opge
merkt moet worden, is dat reiskostenbijdrage via de contri
but ie ongeveer Fl.2.500,00 was en de reiskostenvergoeding 
Fl. 3.189,15, derhalve een kostenpost van Fl. 689,15 voor 
de vereniging. 

BEGROTING= trn8 
baten 

contributie 
donaties 
subsidies 
reklameborden 
clubblad 
kantine 

11. 500 
200 
500 
900 

1.000 
1. 200 

15.300 
====== 

lasten ------
bondskosten 
trainer 
reiskosten 
huur 
materiaal 
onderhoud veld+ 
kantine 
vergaderingen 
diversen 
onvoorzien 

Rob Vermeulen 

1.500 
3.000 
3.500 
1.250 
3.500 

1.300 
250 
500 
500 ------

15.300 ====== 



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>~•'v en - Telefoon 01823-2296 na 18.00 uur 4696 

E,E.WIELERSH 

ij'-(:) 
TEL.01823-6147 

AAGSTRAAT 
HOONHOV 

RI IAI tlll lt1 lfl 

Voor heel 
uw interieur 

Lop ikerst raat 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 
Lopikerstraat 45 
Schoonhoven 
Telefoon 01823-2773 

Vooral uw 
boeken 
tijdschriften 



hdven55 Schoonhoven 
Tcl:o,aa-215-

Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
Lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823-2039 

. 1mm , 
••••••• • 1111 

'OJGICID 
Lopikerstraat 47 ~ 
Telefoon 01823 - 5337 
2871 BW Schoonhoven 

BELVÉDÈRE 
LEKDIJK 2-8 

TEL. 01823- 2377 - 2723 

labobank 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

·" >)/·.~ .. ~~· 
• ••' ·< , •· 

. ··<r '~ 
, , ,-· ·., ;· 

,_ . __ ,. 
r 

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



;JAARVERSLAG WEl)STRl~D SECRETARIAAT. 1987. -
~987 is ook alweer voorbij, ons Se jaar els ver
~niging en ons 4e competitie jaar. Dit in acht 
genomen vind ik dat gezegd mag worden dat wij lt 
het er in vier jaar tijd aardig vanaf gebracht 
hebben. Vier kampioenschappen in even zoveel ja r-h 
en; nl. in •es Dames 2 promotie naar Res 2e kl&s . p 
in 1 86 Dames 1 promotie naar 2e klas en Heren 1 Ü 
promotie naar eveneens 2e klas en '87 Heren 1 11 
promotie naar de 1s klas. 1 
Dat deze successen een keerzijde hebben zien wij q 
bij onze jo~gens teams, die ondanks alle goede ~ 

h
w1

0

·1t veel t egen slagen hebben moeten incasseren in •.1 
competitie gebeuren . Nijns inziens is juist h 

nu da periode aangebroke n voor onze jeugd om te ' 
bewijzen dat de afgelopen jaren niet voor nieLs ~ 
zijn geweest. ij 
Even wet gege vens van het afgelopen seizoen. Alls1 
competities zijn op twee wedstri jden na uitge- ~ 
speeld. Dit is opzich vrij opmerkelijk gezien J 
het slechte weer · dit jaar.·Gelukkig hebben wi j n 
van een bijzonder najaar kunnen gen i eten waa r - P 
door bijna alle uitgestelde weds t rijden ingehea l dlq 
konden worden. 1 
De afzonderlijke competities opzich gezien: 1 
].p_ri~.r:s Adspi~'l_~ B,!H Jammer genoeg geen t~inst 1\ 
bereikt, mede veroorzaakt door het grote leeftijd) 
verschil in deze klasse waarin onze jongens 1 
duidelijk e en van de jongste teams fo r rnereno 1 
Daarnaast een erg rommelig seizoen waarbij een 1 
team uit de competitie werd gehaald en twee P 
nieuwe teams tussentijds werden toegevoegd. Vo.lg--{J 
end seizoen zal het volgahs de trai ners in. ieder ··I.J 

geval veel beter gaan. tl 

l:'!_§lisj_§?S e~-9,l>.Qir~: Een fantastisch begin in de !i 
competit ie leidde ertoe dat de Mets meisjes p 
halverwege het seizoen bovenaan stonden. Dat ze ~ 
dit uiteindelijk niet vol konden houden lag voor 1 
namelijk aan het feit dat enkele tegenstanders ' 
pitchers hadden van behoorlijk niveau. Al met al 

JJ. 



s e n ~esJaag sei1oen, mot bljna maxi male o □ ko st 

h1at LE-: \to J.qci (J f3t:: zo r;r·i 1Jt:.::fi .n.i..t ic1 ·f zt.111et·1 b1:01-t:1ikn n # 
Vanaf d eze nla nts wil ik de ju ni □ r sn op net hart 
drtJ k.kt:~n dat dP trr:1,in .l n r-3n het c:.11r~ .r l.;r::lan:_]er:Ljkstt: 
zijn om als team t □ t ~ue □ r statie~ te komen . 
( L) i t !~·.1 e 1 d t uit f?c raa r d \} o o r o J.. k rf t 1D tl :~, n pu r t j) ) 

Da.rrio n 2~ :· .. t?n mcri.tlijk s r:i_7..cJcn.; I·10'\ u; c;,1al J.c n H rJn 

de oude kern van da mes tw ee n de ko mst ven een 
t.} r n n t a an t a l n i e u t1} r;:, cl t:1 Pi E? s !·1 f t c :r t of:': et 1 t1 'i. d cJ t-:1. t 
h EJ t r::; x.~ 1 tin E) t .i rJ r1 a ;J .r 1 1 .i t i .. , FJ t (:? z .f c; n c5 D t ei c 

da mes et niet 1oud sn redden in dez e klass 
Ct]luk ;<iq h J.c \;O n dr : déJ.ine.s net. \JDC)r r.1IJ Dtlc:k, 11,1i:Jt1r 

dr.rcJr z F: uo1 1JE?nd .Jaar tc1cf1 :~;cf~ r in dr? rc!3., ~··p L:1 ,,, 
z u 11 F! n u i t k o rn e n ~ /\ ;~~ rI r~ z i e n v., :i. j \J o 1 r:1 n cî n F; .i z u !3 n 
t:JP~:i·.r~~;chi.jnlijk dx:~ip dc~Ir;~;;s --tr-;::irn ·zuJ _.1f.?r1 inEchrj ,·}v ·-
s n .i s h e t !T1 i j n s i n z L E~ r i r:, f·} (? : ·; !} D e -1 e -z, ;-: .. , k d n e 
·d .i. r r; c te an r1 s J t; i . t i q op h r: L n i \J r? u q ei l i :~. r1 ö f·: <:::1 n. f ;j 

blijft. 

met 21 wedstrijden, en tot aan de laat ste wsd~ 

~3t.ri jd en~ L.~on \1oo rt.roffEJ. ·J.i ,_.1kP ri rnstat.ir: 1 van nn;es 
1. Gok bij de dam es was de inzet en opkomst erg 
□ oed rdoor de prestaties daar o o k naar waren. 
Ik vind dal hi e r ook BPn compliment op z'n p l a a ts 
i!3 \/Oor de · nfanitJr l:.Jë:l<:)rop d~;; darnr:;:::: hun et-;rste 
se iz oen i n cis 2s klass0 volbracht hebben. Volgend 
j;:tar ni.ci..:t;JF ~ ·kf 11·1sr;r1 J.t-·i clF;zel fdo klat: ;;3e, echtt3r 12r 

zullen rlrie min of mee r onbekende teams in zitten 
'dam~, en Ridderkerk 

;;.~Gh!Cii f3 5.n dr; pl~?nts \1an l,ln:icorns,. /\1.r:::~<nnd :r :i tJ 1 r;C} 
c,n 1·,..,"' .'l •· i v t' 1 I- ' 1 ,•;r'1···L11,J''('' ( • •·1- ,1,, 1"' " c• · f'"t ,,nc', i ,tl , Lt~ ~ I ,,, "\. .J_..,,. ' .I r , l;ti- \ ( -'f; lil' t · ~' , 1 ,,_\ tl• 

f t· •'"'\ f r t: 1 f'" f· ('~' ., f! 1 1 T' ~ [T',..., r IJ .: 1 ' 

li
l. ':~,_-,: ~l ': • , : ,., r 1, , ', i -t: [' n r' ;, '' • s l n c•" ,_ ,. "' " z P• '· 11 ·, , , · , , 1" .,., 

."' •~ • • ,;:,,_',,. ., ,. , ,. l.,J.,/. ,, ,J , 1:., .,1 1 ,)t { ,ir : 91 • • c_.111t,;,...,/ij 

nat' hel-, t~,n ~--8f:d"1 '-/F"L8 f<1c t. circ ,n t'.:'' t·ii.l tnn: c,~;::Jec 

Pr'I ze,,-, r bi-:1-:E~ ~< L 1· co· 1pt,t i ~ i H ' l~ t:Ba 11::.) inas:--r), rit;r, 

1:1 t:root ni\JF,;..iu \t Jsct~i} L 1 1~ sc ·-i t-::ze 1~ lF.:arnst 

12. 



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 .-\roro Bank. 
Om advies. Daar zijn het plaatsgenoten voor. 
De .-\roro Bank kent zoveel manieren van 
sparen, dat u er zeker één aantreft die u op het 
lijf geschreven is. 

AmroBank. 
De bank waar je-wat aan hebt. 

Jacoba van Beierenstraat 2 2871 SV Schoonhoven 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDORP 
Albrecht B eyl ,nggracht 44 

Schoonh oven 
Telefoon 01823-2566 

Mooie Mode, Laag Gepnïsd 

Lopikerstraat 10, Schoonhoven 
Telefoon 01823-2288 

Café-Koffiehuis 
"t CENTRUM" 

-~-: .. :~.\ • 

~ ~~~~~~ ~- ---::::: 
----=----~... - · .. ······· 

CAFE-KOFFIEHUIS "t'Centrum" 
HAVEN 56 SCHOONHOVEN(' 

TEL:01823-6093 0 
Uw gastvrouw en gastheer 
BETS & HARRY FRANSEN 

PURN□T 

de 

1"Clkzari itz doe ~Áe/ ,,:,xc(/--
HA VEN 45 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 3071 

ruijter 

~ 
PAPENDRECHT - Brederodelaan 116 (De Meent) 

SLIEDRECH'f - Winklerplein 10 
SCHOONHOVEN - Lopikerstraat 2 



slechte trainings- en wedstrijd opko mst, het ont
breken van een eigen trainingsavond en het orit- I 
breken van een va ste tr a iner/coach . Het is nood- f 
zakelijk om in januari met elka a r om de tafel t e ' 
gaan zitten e n te bekij ken hoe het volgend s e izoe~ 
moet gaan. Het is voor die mensen die we l alt i jd q 
komen essentieel dat er elke week weer een com- h 
pleet team op he t veld staat willen zij er ook 1 
nog plezier in houden. Tevens is het voor de hel e 1 
ve reniging bel a nge r ijk dat een twe e de he ren t eRm q 
blijft besta a n om voor opvolg .in g te zo r gen voor 

1

,, .. 
het eerste ti~m. . 
Hopelijk tal de competitie in deling volgend • 
seizoen ook aantrekkelijker zijn, wa ardo or her e n 11 
2 ook een volwaar di g competit ie kan spelen. 
Heren 1: Ondanks enkele schoon h eidsfoutje s (waar. 
onder een van mij) een goed se i zo e n. De spannin g 1• 

in deze competitie lag meer in het fe it da t deze ., 
fo uten gemea kt zi jn dan a an het niveau van de 1 
te~enstanders . We hebben het echt e r gehaald, n i et' 
in geringe mate dankzij de invloed en inzet van 1 
Peter van de Harg. 
Volgend sei z oen wordt echter e en geheel ander J 
verhaal. We zullen er alles aen moeten doen om in 
de eerste klasse te blijven. Geen geringe opga ve 
als je het n ivea u verschil in ogenschouw neem. 
Daarnaast zijn er ook twee teams gedegradeerd 
uit de landelijke 2e klasse. (C.A&Z. en Schiedam . 
Als team onder leiding van Peter heb ik er ech ter 
wel vertrouwen in. Laten wij in ieder geval een 
voorbeeld stellen voor de hele vereniging. 
Scheidsrechters en Kantinedienst: Wij hebben het ------·· . . ,. 
afgelopen seizoen met een ro os ter gewerkt t.a . v~ 
de scheidsrechters en de kantinedienst. Ondanks 
enkele gevallen waarbij mens ~n niet zijn komen 
opdagen kan ik wel stellen da t het gehe e l wel 
goed verlopen is~ Vandaar dat we volgend seizoen 
he tzel fde principe zullen hanteren . Ik verzoek 
al le leden om goede notitie te nemen van -die 
enkele keren dat er een beroep op jullie gedaan 
wordt. Verder wil ik vanaf deze plaats iedereen 



bedanken voor _hun inzet in het afgelopen seizoeno 
Vol~end _ seizoen_ en de ve_rdere to.ekom.~~: Zoals het 
er naar uit ziet z ulle n wij volgend seizoen met 
acht teams aan de competitie gaan deelnemen. Dat 
dit consequenties heeft zal een ieder wel duide
lijk zij~. We zullen een tweede wedstrijd avond 
moeten inplannen Joor de softbal wedstrijden 

-thuis. Dat dames een regelmatig 2 we~strijden in 
een week moet spe l en maakt het er ni~t veel 
makkelijker op. Het ziet er naar uit dat enkele 
teams wel eens gebruik zullen moeten maken van 
een ander terrein voor hun trainingen~ Hoe e.e.a. 
definitief zal uitpakken horen jullie in ieder 
geval op tijd. 
Wat de verdere toekomst betref t hebben wij goede 
hoop dat wij in 1991 zullen beschikk en over een 
nieuw veld in Schoonhoven Oost, waarop het wel
licht mogelijk is om zowel een honkbal- als een 
softbal veld te realiseren. 
Concreet houdt dit echter ih dat wij minimaal nog 
3 seizoenen ei het zwembad terrein moeten bli jven 
M.i. moet dit uitstekend kunnen, dat dit echter 
het nodige werk met zich mee zal brengen spreekt 
voor zich. Vandaar het verzoek om jezelf ·beschik
baar te stellen voor de essentiele werk zaam heden 
die ons veld ons oplegt. 
Vanaf deze plaats mijn dank aan Henna die het 
afgelopen seizoen het softbal secretariaat op 
voortreffelijke wijze heeft vervuld, het is geen 
makkelijke taak mede gezien de vele 1,1i j zigingen 
die op treden in de loop van een seizoen. 
Vertrouwend op jullie inzet op alle gebieden van 
het verenigingslev en, wens ik iedereen een bij
zonder prettig en sp6rtief seizoen toe. Laten wij 
met z'n allen zorgen dat wij onze eerste lustrum 
~roots vieren en onze tweede lustrum even gr oots 
inzetten. 

Groeten Rob Voorsluijs. 



MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE. 

Het bestuur adviseert alle leden die nog niet 
in het bezit zijn van een Honk-, Softbal Uni
form deze zo snel mogelijk aan te schaffen c.q. 
te bestellen bij BEN SLOOF SPORT. (In dit club
blad treffen jullie een bestelformulier aan). 

M.i.v. 9 januari zijn de extra tra!ningen voor 
Pitchers en Catchers op de zaterdag ochte~d 
begonnen. Het bestuur 1.1111 vanaf deze plaats 
Peter v~n ~e Harg een compliment geven voor 
zijn inzet en inventiviteit bij deze, en alle 
andere trainingen. 

Mets ioekt zeer dringend leden die een trainers 
of coach functie zouden willen bekleden. Op dit 
moment kunnen wij 9 mansen gebruiken om onze 
trainers staf compleet te maken. (D.w.z. twee 
trainers per team). 

Het bestuur hoopt dat de zaaltrainingen vanaf 
nu beter bezocht zullen worden, vooral gezien 
de naderende competitie. 

- De buitengewone algemene leden vergadering van 
8 januari werd maar door een kwart van alle 
leden van Mets bezocht, jammer. Desondanks was 
het een zeer nuttige vergadering, en was het na 
afloop ook zeer gezellig. 

Maarten en Anja Cools van harte gefeliciteerd 
met de geboorte van jullie dochter Samantha. 

Felicitaties ook voor Ton van Arkel en zijn 
vrouw met de geboorte van hün dochter Kimberlie. 

Inlever datum voor het volgende clubblad is: 

lüist LJ dat ons volgend clubblad alweer de eerste 
is van ons 6e jaargang, en dat er nog veel meer 
zullen volgen met jullie hulp. 



. i 

-.-e ... ~=,.:::~ t=·=· ==-=-=::::."'\ 

" 1 7 

Blij en gelukkig zijn we met de geboorte van onze dochter 
en zusje 

Maarten , Anja en Wendy Coois 

1 januari 1988 
.Schaltemaweg 2 
566 2 XE Eindhoven 

Peetoom: Harrie van Dijk 
Peettante: Anita Cools 

Wij wensen U, óók gelukkig nieuwjaar 



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

EET SMAKELIJK. 

KEURSLAGER 

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

dickhoff 
foto 

• c1ne 
Lopikerstraat 57 

~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 

HEM EN HAAR 
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 

~lihtmrt@I! 
Lopikerstraat 20, 2871 BX Schoonhoven (Holland) 

Telefoon 01823 - 6544~,_T_ele_x_20900 ____ _ 



IPl!CIALITEITEN 
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 

KEGELHUIS 

,,De Engel" 
Koestraat 4 

Telefoon 01823-2350 

Deerenberg 
Haven 50 

Schoonhoven 
optic ien optome t rist 
contactlens -specialist 
o.v. A.N .V.C. 

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

~rant vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

ZELFBEDIENING 
Doelenstraat 3-5, Schoonhoven Telefoon 01823-5875 



BEN 
SLOOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823- 2380 


