
SCHOONHOVENSEHONK-EN 
SOFTBAL VERENIGING «METS» 

EEN BALLETJE 



Fa. D. van de Haar & Zn. 
Handel in HOUT, nieuw en gebruikt. 

Bielzen en Gecreosorteerde palen, Golfplaten, 

Wandplaten, Baddingen en Balkhout. 

Lopikerweg west 28a 3411 AM Lopik Telefoon 03485-1249 

swatct1c::= 
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 



8TS 
SCHOONHOVENS E HONK & SOFTBAL VERENIGING 
POSTBUS 89 
2870 AB SC HOONHOVE N 

GIRO 3<32583 

AMROBANK 
SC HOO NHOVE N 
REK NA ◄3 . 26 . 12 .696 

Oprichtingsdatum: 15 apri l 1983. 

BESTUUR: 

Voorzitter 

Vice-voorzitter 

Sec retaris 

Penningmeester 

Wedstrijdsecretaris 

lid 

lliil.Q.: 

CONTACT ADRESSEN: 

Gerard Lutterman 
Lo r e nt zhof 12 · 
tel: 01823-3694 

Hans Maarten 
Voltastraat 22 
tel: 01823-4875 

Hetty Kaasschieter 
Alb.Beylinggracht 22 
t el: 01823-6008 

Rob Verm e ulen 
Newto nstr aat 27 
tel: 01 823 -5 639 

Rob Voor s luij s 
Pa s teurw e g 54 
tel: 018 23 -5801 

Ronald Nev e n 
J. van Bloisstraat 35 
tel: 01823-5767 

Winston Salomon 

Redactie Martha van der Meer 
tel: 018 23-55 75 

Kantinebeheer Rob Vermeulen 
tel : 0 18 23-563 9 

Sponsoring Gerard Lutterman 
tel: 018 23-3694 

Public Relations en Lustrum Commiss ie Hans Maarten 
tel: 01823-4875 

Wedsst rijdsecreter is Softbal Hen na Tjoe-a-On 
te l: 01823-4259 

Trainers Commissie Hin V~e l e nturf 
tel: 01823- 6008 

ACCOMODATIE: Ligweide zwembad 't Wilgerak 
ingang bij Rijkswaterstaat 
telefoon zwembad: 01823-2749 

CLUBBLAD. - Een Balletje; 6e jaargang. 



brillen en 
contactlenzen RiensOptiek haven 75, 

tel 2328 

Wij danken onze 
adverteerders voor hun 
bijdrage aan dit boékje . 

Ons advies is daarom: 

KOOP BIJ 
ONZE 
ADVERTEERDERS. 

Shop 13 
• TRIPPER - LEVl'S - LEE 

RIFLE - CLUB DE FRANCE 

• LEUKE VRIJETIJDSKLEDING 

Lopikstraat 13 - Schoonhoven 
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Van Uw voorzitter. 

Alweer het e e rste nummer van de zas-de jaargang. 

Wat vli e gt de tij d toch. Met zeer rasse schreden 

is ook ons ee r s te lustrum in aantocht en achter 

de sche r men wordt hard gewerkt om er een schitter

end s po r tfe~ st van te maken~ voor · jong en oud . 

Bent U net z o beni euwd als ik? 

Teru gblikken op de algem ene jaarvergadering van 

9 f ebr. leert ons dat de op komst zeer matig was. 

Jammer ~ want als U toch ergens de kans hebt Uw 

probleem of vraagstuk aan het voltallige bestuur 

vooi te legg en, ~ an is he t juist da a r. 

Daarnaast, en dat is nog veel belangr i jker, is 

dat Uw bezoek voor de mensen aèhter de tafel 

e9n extra stimulans is . 

Mag ik de vo l gende keer op U rekenen1 

Op deze vergadering kwam het train e r s (stars) 

tekort aan de orde. 

Oit. -.wordt echt een problee..'!!.• Wie helpt? 

Geef j~ op bij de bekende mensen. 

Dat we toch ook weer een nieuw bestuurslid in 

de i,ersoon van Ronald Neven Konden begroeten 

was zeer positief. 

1" 



Ronald vanaf deze kan~ veel sucses gewenst an 

dit geldt uiteraard ook voor de andere leden 

in rrnt bt0stuur. 

'1 1 
~ Wat ook niet onvermeld mag blijven zijn de 

1
~. · spör.1s.s't:s- .. eric;_advort0erders. 

i Opnieuw ie voor het nieuwe 
1 

1 

seiz:.oen beroep op 

n.iet 1.1ocir· ·niets. 

Maar liefst 49 advertenties staan 8~ in het club

blad en random het veld staan straks B reclame

borden. 

Meg ik U namens" Mets" hartelijk danken. 

Tot slot wil ik de leden vrnr,Jf:Jlî z o got:id moÇJfJ.lijk 

de trainingen in de zaal te velgen. 

Wil je straks buiten wat presteren zal je binnen 

moeten beqinnen. 

Met sportgroeten, 

Gerard luttermen. 

l 

l======================::::=:::=l 
2, 



Notulen van de Buitengewone Algemene Leden-

_y..5_rgadering d . d. 8 ·januari 1988. 

Er zijn buiten het b~stuur 21 aanwezigen 

1.De voorzitter opent de vergadering en heet 

iedereen van harte welkom. 

2.Geen . 

3.Vice-voorzitter Hans Maerten vertelt over 

de globale opzet die gemaakt is t.a.v. het 

~ertse lustrum. Tevens vraagt hij de mede

werking van de leden. 

4.De voorzitter zet uiteen hoe momenteel de 

stand van zaken is aangaande het nieuwe veld 

in Oost . Hij wordt hierbij ondersteund door 

andere bestuursleden (informatief gezien) . 

5.Na de uiteenietting wordt gevraagd of er 

mensen zijn die vragen hebben. 

OTTO OOMS heeft een vraag pver wat het de 

vereniging gaat kosten, en of het een idee 

is om samen met de hockey te bouwen. 

VOORZITTER legt uit dat qua financi~n er 

een hogere last zal komen voor de vereniging 

Samen bouwen met de hockey is op zich een 

punt van waarde. 

OTTO vraagt wat privatisering precies in

houdt. 

ROB en de VOORZITTER geven hier een toe

U.chting op, 

6,De voorzitter doet een oproep aan de leden 

3. 



ter invulling van bepaalde kommissies en 

plaatsen. Er is hulp en/of uitbreiding nodig: 

a.in het bestuur 

b.in de vorm van een werkgroep Oost 

c.bij de orgatiisatie en uitvoering van de lus-

d trumaktivi.teiten . . oeneers1<ommiss1.e 
Voor de werkgroep Oost geven zich de volgende 

mensen op: Erik Lugten 

Ton van Arkel 

Rob Voorsluys 

Voor de beheerskommissie stelt Erik v.d. Haar 

zich beschikbaar. 

Voor het lustrum geven de volgende mensen zich 

op: Annetje Bierma, Marjolijn de Gans, Susan 

Jonk,Anja Ooms (via Otto),Helena Rodenburg 

en Mathilde Schipperheyn. 

RONDVRAAG 

HIN noemt dat er een nijpend tekort is aan 

trainers en coaches en dat hier deze avond 

niet over gesproken wordt. 

Voorzitter noemt dat dit punt uitgebreid aan 

de orde is ge~eest tijdens bestuursvergade

ringen en zeker een punt van aandacht en zorg 

zal blijven. 

OTTO wilde hetzelfde vragen als hin en voegt 

L
e
8

x
1
·t··:'ra·:.,nt toe dat het m,?.t het tweede herenteam 

:_1, gesteJd is. 

PETER v.d. Harg noemt dat inderdaad de opkomst 
~ :.~..i~,~.,; __ "',. · • ..... -r•~~~~~~rc~~- .. ~·~·~ 



Het 1e Lustrum . 

Wilt U donateur worden? 

· Bel: 6008 of 5801 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDDRP 
Albre c ht B ey i1ngg rarot 44 

Schoonh oven 

Te lef oon 0 1823-2566 

SIGNOR 

~ 
HERENMODE 

Lopikerstraat 8 

Telefoon 2288 

Café-Koffiehuis 
"t CENTRUM" 

-~·~:::.• .. 
~ :'"11!1~~~= ~ :_ ~ 
~- " ~" ~- - --~---·· .. 

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

TEL:01823-6093 (s-

Uw gastvrouw en gastheer 
SETS & HARRY FRANSEN 

PURN□T 
tYikzari irz doe ,PÁc/ ,,=,x_c(/-. 

HA VEN 4S - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 3071 

de •• ruI1ter 

~ 
PAPENDRECHT - Brederodelaan 116 (De Meen1) 

SLIEDRECH'f - Winklerplein 10 
SCHOONHOVEN - Lopiker straat 2 



zeer slecht is. maar dat een winterstop .. :~:·~-~1,
schien een oplossing zou kunnen zijn. 

De voorzitter vraagt aan hin -0f deze e~n trai

nersvergadering zou kunnen heleggen v66r de 

jaarvergadering, zodat er op de jaarvergaderin 

misschien idee~n zijn over het trainersprobleeo 

7,Voorzitter sluit de vergadering . 
--- ·· - .... .w,-,.. ~- Jli-0111~ .... 

O?. K~Ë~~::J 
/,ia ' 

RECHTER HANDSCHOEN 

TE BEVRAGEN BIJ t 

MARLOES V.D. VLIET 

LEEGHWATERSTRAAT 68 

Ttl..:4282 

s. 
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Hier is dan het eerste Balletje van dit jaar .•. 

Er is wel wat veranderd binnen de redektie. Mark 

is gestopt met het maken van dit 'geweldige' club

blad. Mark nog bedankt voor je inzet! 

Janneke is ons team (weer) komen versterken. 

Nu het wedstrijdseizoen weer vlak voor de deur 

staat, kunnen we van jullie kant natuurlijk weer 

veel wedstrijdverslagen (of wat je ook maar kwijt 

wilD ontvangen. Zodat er van de kant vän de 

redaktie regelmatig een clubblad kan verschijnen. 

Vorig jaar is dat ook goed gegaan, laat het dit 

jaar zo blijven!!! 

De redaktie 

-------- - ----------------------------------------------------------------------------------------

Inleverdatum copy voor het 2e clubblad: 

6 
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BAR-DANCING EN CITY-CAFE 

Openingstijden: 

Opweg te Schoonhoven 
TELEFOON 01823-6033, 

donderdag 20.00 uur, entree gratis 
vrijdag en zaterdag 20.00 uur, entree f 5.--, incl. consumptiemunt 

City Café open: 
donderdag, vrijdag en zaterdag 20.00 uur 
zondagmiddag 15.00 uur 

H E M EN H A A R 
HAVEN 74 SCHOONHOVEN 
~,~,,Bmit\Ïk~llb'\'%1ît11i1vli 

EWIELERS ij'-~ 
TEL.01823-614 7 

AAGSTRAAT 
HOONHOV 

OPHALEN VAN REPARATIES 
EN TERUGBRENGEN 

"GRATIS" 



Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
Lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823-2039 

• 11m11 , ........ ~ 

'QN;lffi) 
Lopikerstraat 47 'JRBll)SE'TTB? 
Telefoon 01823-5337 
287 1 BW Schoonhoven 

labobank 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

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



NOTULEN JAARVERGADERING 
Het bestuur(aanwezig:) 

Gerard Lutterman, voorzitter 
Hans Maerten, vice-voorzitter 
Hetty Kaasschieter, secretaris 
Rob Vermeulen, penningmeest er 
Rob Voorsluys, wedstrijdsecretaris 

Aantal aanwezige leden: 19 . Niet-leden: 4 

.l. Openin13. ,. 
Gerard opent de vergadering en heet ieder
een van harte welko m. 

2. Notulen vorige vergaderin[ 

. .3 • 
Hierover zijn geen op- of aanmerkingen . 
Mededelingen bestuur 
a. De bijdrage in de reiskosten wordt ver

hoogd met f0,50 per maand. De totale 
contributie voor senioren wordt flS,50, 
voor juni o ren f l 3 ,00 en voor adspiranten 
fl0,.50. 
De bijdra ge in ·.de reiskosten worden dus 
f3,00. (was f2,50) 

b. Er is êin aanmelding vo or een bestuurs
funktie en wel van Ronald Neven , 

c. De kontakten met de gemeente zijn dit 
jaar weer positief verlopen, 

d, Het kontrakt met Peter van de Harg is 
met een jaar verle·ngd, 

e. Het aantal bordsponsors is uitgebreid 

f. Ook dit jaar hebben de adverte er ders 
;
1
,eer

1
royaal toegezegd . . ] 

1 
_ 'k 1 

met twee. 1· 

g . ret ustrumprogramrna zal zo sne. moge lJ 
bij iedereen in de bus vallen. 

4. Behandeling jaarverslagen . . H. 
Verslag secretariaat: geen vragen of opm . 1 
Verslag wedstrijdsecretariaat: Rob heeft 
zelf een aantal opmerkingen. 



- Het huidige juniorenteam zal in de com
petitie samengaan met Heren 2 . Er komt 
~us êên competitie -team van deze·twee 
huidige teams.Zij worden Heren 2, 
M.b .t . de training: daar komt waarschijn
lijk een goede oplossing voor. 

- Er komt een damesteam bij en wel Dames 3. 

Verslag pènningmeester: Rob lich~ het een 
en ander toe. 
Balans: resterende contributie is zo goed 

als helemaal binnen. 
Resultatenberekening: het clubblad draait 

goed. 
Begroting: het aantal bordsponsors is uit

gebreid en het bedrag zal fl200,
wo:rden. 

5. Kaskontrolekommissie 
Wegens omstandigheden hebben Dhr. van _ Ooyen 
en Dhr. Ooms de kas nog niet gekontroleerd. 
Dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren. 

** Trainersbezetting. 
Jongens adsp: D~nnis Weeber,trainer/coach. 
Heren 2: Erik-Jan Zorgdrager overweegt te 
gaan coachen. 
Heren 1: Peter v.d. Harg. 
Meisjes adsp: Michael Martina, trainer/co~ch 

·Damès 3: Philip Somers, trairler/coath tot· 
de zomertop. Daarna neemt Erik v.d. Haar 
het van hem over. Dennis Weeber assisteert 
bij de trainingeri. 
Dames 2: Vakature. 
Dames 1: Hin Veelenturf, trainer/coach. 

PAUZE 

** Peter van de Harg geeft zijn visie op de 
vereniging . 
Peter noemt dat hij tevreden is over het 
afg~lopen jaar bij Mets.Hij vindt de zelf
werkzaamheid van de club zeer groot. 
Diicipline is nodig van iedereen, ook van 
de ouders van de' jeugdleden! 



Wat het spel betreft is volgens Peter 
de teamPeest zeer belavgri·i·i, A·1~ iµ 8,P.-,.) ' ' ~ • · ., ,\.. i' • • . .... ) ,t s.,..; . ._ 

blesseerd bent, moet je toch niet de 
training en de wedstrijd overslaan. 
Verder is het bel~ngrijk dat elke speler 
eens een pluim krijgt. 

6. Verkiezing/benoeming bestuur 
Aftredend en herkiesbaar zijn: 
- Rob Voorsluya, wedstrijdsecretaris, 
- Hetty Kaasschieter, secretaris, 
Bij stemming worden beiden herkoien zonder 1 
tegenste'tnrnen. 1 
:~:a;~s~::::

1
;1~~ft z.ich kandidaat gesteld --~-

' Bij stemming wordt hij gekozen zonder 
tegenstemmen. 

7. Benoeming kaskontrolekommissie 
Deze kan niet plaatsvinden omdat de kas nog 
niet gekontroleerd is, Zeker is dat Dhr.v. 
Doyen zal aftreden. 
Otto Ooms stelt zich beschikbaar, zowel 
als reserve als kommissielid, al naar 
gelang nodig zal zijn. 

8. Veld en toekomstvisie. 
Gerard noemt dat er in de, ledenvergadering 
van 8 januari j .1. over gesproken is. 
Op 8 maart a.s. zal er weer een gesprek 
zijn met de gemeente en de Hockey en Korf
bal,t.a.v. de velden in Oost. 
Dennis Weeber vraagt waarom de hockey eer
der een veld krijgt. . . 
Antwoord: Dit ligt aan hoe er geprojekteerd' 
is door de gemeente. We zullen voorstellen 
om samen met de hockey het veld op te zet
ten. 
Erik Lugten vraagt of dit plan Oost met 
zekerheid doorgang zal vinden. 
Antwoord: Ja, dat is zeker. 
Otto Ooms vraagt of er ~1 overleg is met 
de hockey. 
Antwoord: Ja, dat is er. 

9. 

f 

1 



Rob Voorsluys benadrukt dat er vo or al 
veel positiefs te verwachten v a lt van een 
samenwerking met de hockey. 

** Lustrum 
Er wordt inmiddels hard gewerktt maar er 
moet uiteraard nog een hoop gebeuren. 

9. Rondvraag. 
Erik Luiien: Hoe gaan de apart~ trainingen 
er uit zien? 

10. 

Rob Vootsluys geeft hier een uitleg over. 
Erik noemt dat hij het ntit van apart van 
heren 1 trainen hoog inziet. 
Otto voegt er aan toe dat het zo belang
rijk is voór de teamgeest. 
Rob noemt dat hij t.a.v. de kompetitie een 
verzoek heeft gedaan tot samenvoegen van 
twee poules, zodat er ook meer gespeeld 
kan ,wrden, 
Erik vraagt w~nneer de zomerstop zal zijn. 
Rob noemt dat deze zal zijn van 23 juli tot 
12/13 abgustus, zowel voor dames als heren. 
Rob doet een verzoek aan de aanwezigen om 
de ledenlijst vanaf 5 jaar geleden te hel
pen completeren w~ar dit mogelijk is. 
Rob noemt dat de sleutel van het hek (van 
het veld) afgebroken in het slot zat en of 
het voortaan medegedeeld kan worden als 
zoiets gebeurt. 
Rob noemt tot besluit, dat hij het invoeren 
van een jeugdkommissie noodzakelijk acht. 
Sluitins.. 
Gerard sluit de vergad~ring en bedankt 
iedereen voor zijn/haar komst.Ook Dick Hei
koop wordt bedankt voor het ontwerp van een 
clubvaantje.Thijs Bekker en zijn vader wor
den bedankt voor het aanwezig zijn als resp . 
enig jeugdlid en als enige ouder. 
Marian Gubbels wordt bedankt voor haar 
diensten van deze avond; 



UW SPECIAALZAAK VOOR : 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* Ook uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzorgd. 

VERJAARDAG ? dan 'n 

LORUS, 
't horloge r;;:::::::ro-., 

datje 
veel 

bespaart. 

~ 
LORUS 

OUARTZ 
Van f 25,- tot f169,-

Juwelier-Goudsmid 
Lopikerstraat 36 . Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 5365 

0 0 m S administrat ies 

J. c. ooms 
havens t raatse wal 56 
2871 er schoonho ven 
telefoon 01823-5324 
k.v .k. gouda 26573 

administraties, belastingen, loonadministraties 



Tol 10 

net even anders 
Schoonhoven Telefoon 01823 5200 

v.d. MAAS' 
KWALITEITSBAKKERIJ 

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

JffmtJ~ JtfttlJ 

couture 
schoonhoven 

tol 12 
telefoon 01823-5155 

"DE BREIHOEK" 
Wol - Handwerken 

Stoffen - Fournituren 

Lopikerstraat 35 
Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 5018 

DRIVE-IN-DISCO-SHOW. 
infonnatie en boekingen: 
Hans tel.03485 - 2804 of 
Ton tel.03485 - 3332. 

UIT (de Kunst) 

goed 
voor 
u 
Lopikerstraat 44-44a - Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 4767 



KANTINE.1.DIENST 
. -
Een oproep aan iedereen.die een hart heeft! 

Op 2 en 3 april vindt plaats het lustrumtoernóoi 

van METS. Op beide dagen zullen al.ler.lei activiteiten 

plaatsvinden~. waaronder diverse wedst rijden. 

Nu is mijn vraagi wie o wie wil ons helpen de 

feestvreugde te vergroten. Dit kan door ons 

"kant.ine-team 11 te komen vers te rken. Hoe meer mensen 

zich hiervoor aanmelden, des te korter zijn de 

"werktijden", zodat we allemaal zoveel mogelijk 

van alles kunnen genieten. 

Lieve ouders van onze jeugdleden , wederhelften van 

onze seniorlede~ en iedereen die ik vergete n ben : 

aarzel niet, maar bel: (018 23-) 5960 . 

Wij rekenen op jullie! Alvast reuze bedankt 

tot horens •. Marjolein de Gans 

P.S. 

Niet allemaal tegelijk bellen •.•••• anders krijg ik 

problemen met de P.T.T. i.v.m. overbelasting 

telefoonnet. 

~- ------~~=:::=-==-~~~~~~ . . ..... n. . . . 



- m.i..v. zaterdag 5 maart -vindt er een 
wijziging plaats t"a~v" de zaal training-
en. : 
Jongens Adspiranten 
Meisjes " 

09.00-10"00 u L~T.S. 
10.00-11.00 u L"T.S~ 

Jongens Junioren samen me't Heren twee! 
09$00-11.00 u J3ereugrach-t·. 

..... Op 1~a terd·ag 5 maart en zaterdag 12 maart 
zal er de gehe1e dag gewerkt worden aan 
het veld en de kantine. Het bestuur doet 
ee:n dringend beroep op alle leden, jong 
en oud om op deze dagen te komen helpen. 
Er moet nog erg·veel gedaan worden om 

het veld speelklaar te maken, en om de 
kantine weer in orde te brengen voor het 
n:i.euwe seizoen. · 

- Nogrn.aa.liJ attenderen wij alle 1.eden die 

1 
nog een wedstrijd tenue ·nodig hebben, om. 

l_ deze zo spoedig mogelijk te halen bij: il BEN' SLOOF SPORT, in de koestraat$ 

1! ,, 
l 
j 

- Hetzefde geldt ook v-0or de leden die nog 
een handschoen moe·ten aanschaffen. 

- _.., - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - --
--Di.t is waarschijnlijk de laatste kans die 

wij als bestuur hebben om jullie op het 
hart te drukken dat de zaal trainingen 
goed bezocht moeten worden, wil je straks 
in april als team goed voor de dag komen. 
De zaal: -trainingen kosten de vereniging 
erg vee~ geld, er staat altijd een 
trainer : op jullie te wachten, dus benut 
de kansen die jullie geboden word.en. 

! 



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. 

bloemsierkunst 

,,% JJft}jer,, 
leo etubbe 
kerkstraat 7 
schoonhoven 
01823-5712 

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



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. 



LUSTRUM--BERICHT 
Wisten jullie dat ..... . 

..• er op de grote feèstavond van het lustrum 

een aantal zeer bekende artiesten zulle n 

optreden? 

... wij hiervoor de jeugd heel hard nodig 

hebben? 

het nog heel spa nnend zal worden wie er 

uit~indelijk zullen komen opdagen? 

. . . we hopen dat het er wel genoeg zijn, omdat 

er anders helemaal niet ge-play -z6ngen 

kan worden? 

... we die jeugd-artiesten dan maat verschrik

kelijk moeten stimuleren? 

... het dan echt een geslaagd begin van de 

feestavond wordt? 

... iedereen vàn harte wordt 'uitgenodigd om 

bij dit zangfestijn aanwezig te zijn? 

.•. er zonder publiek dus eigenlijk heel wei

nig aan is? 

••. het zeker weten tê gek wordt1 

En als jullie dit nog niet:wisten, dan weet 

je het n(i!!!!!! 
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J!.flOSTf;_~ SCHEIDSRECHTERS OEFENWEOSTl312Qf N 19.fll!t 
en tevens _!$ANTI~..fQ.!..FJ:!§l. bij deze wedstrijden. 

Gezien de positieve ervaringen ten aan~ien van 
het indelen van de beschikbare leden bij het 
scheidsrechteren en de kantinedienst vorig jaar, 

.hebben wij gemeend om voor dit seizo_en hetzelfde 
principe te hanteren. Voor de nieuw~ leden, maar 
ook voor de oude leden die het misschien niet 
meer precies weten, volgt hierbij een korte 
uitleg hoe dit precies in z 1 n werk gaat: 
Alle leden, met uitzondering van de aller klein
ste, worden ingedeeld voor kantinedienst. Voor 
het scheidsrechteren geldt dat die mensen diq 
zichzelf instaat achten om wedstrijden te leiden 
ingedeeld worden. Deze mensen worden ala het 
enigszins kan niet ingedeeld voor kantinedienst. 
Voor zowel het scheidsrechteren als de kantine
dienst geldt: ALS JE NIET AANWEZIG KUNT ZIJN, 
ZORG DAN ZELF VOOR EEN VERVANGER, dit kun je 
vrij makke~ijk.bereiken door van dienst te ruilen 
met iemand· anders. Kom je er absoluut niet uit, 
neem dan even contact op met Rob Voorsluijs, tel: 
5801. 
De kantinedienst omvat de volgende werkzaamheden: 

Minimaal dln uur voor aanvang van de wedstrijd 
aanwezig zijn. 

- Zorgen voor een schone en presentat)ele kantine. 
Vers water halen bij het zwembad, voor het 
zetten van thee en koffie. 

- Indien nodig de stekker van de elektriciteits 
toevoer in het stopcontact bij de. watersport
vereniging plaatsen. 
De KAS ruim van tevoren ophalen bij Hans en Bep 
Maerten; Voltastraat 22, tel: 4875 •••• Maak 
een afspraak omtrent het ophalen van de kas, 
om1 te voorkomen dat je of voor een gesloten 
deur staatt of zonder kas in de kantine sta~t. 
Tevens zit de sleutel van de kantine in de kas. 

Op de volgende bladzijde vol~t het rooster. 



Kantine dienst en Scheidsrechters rooster b1i de oefenwedstrijden. 19~8~ 

Dag. Datum" We.dstrijd. Tijd" Sc.heids:r:,echter(~). ~tinedienst" 

Zaterdag 05-03 Werken a/h veld en da kantine. Alle vrijwilligerss 
Il 12-03 Idem. n n 

~ , 
) 

Vrijdag 01-04 Voorbereidingen treffen voor het lustrum taurnoai@ ' ------------------------ --~ d Zaterdag 02-04 
Zondag 03-04 

LUcs-i:,rum: Tournooh Zie LUSTRUM SPECIALCLUBBLAD. 

" ' n n " n 

Woensdag 06-04 SD3 SMA 19.00 u Ronald Neven 

,11.Woensdag 13-04 
~ 

S02 - NDC'86/2/19600 u Dennis Weeber 
lil . 

Felicia Oosterling 
Marjolain Verhoer 
Rina Scholtsn ~ 

1 .. 
Zaterdag 16-04 5f'1A 

tl 16-04 502 

Zondag 17-04 $01 
1'.$ 

!I 17-0ti HH1 

Woensdag 20-04 S01 

In het weekend van 23 
eerst volgende gewone 

f,larco den Boer Lily van Riemsdijk 
NDC'86 12.00 u Felicia Oosterling Wisneke Ruddolphij 

Carmen Smits Ankie de Groot 
Saird:;s/3{14.,,00 u Hin Vee lentul'f Ar.netje Bierma 

Rob Voorsluijs Marjolein de Gans 
CAZ~ 2 10600 u Acron ius v/d Zweep Gerard Luttarman 

Philip Somers 
CAZ. 3 14~3 □ u Otto Doms Susan Jonk 

, Erik Lugten 
Saints/1../19 6 00 u Michael f<1artina 

' Erik v~d. Haar 

Martha v~d. Maer 

1

_ 
Netty .Kaas. schieter 
Lia Steeman. 

1 
en 24 april beg in t alweer de co mpeti tie ; in het 1 
clubblad zal i k alle competities publiceren. J 

I! #t kt:%i :ter 4,i=:t:t·äRC ! E M.ti t:fr ti~S .::=,=:=:z,.....,,.__w.a, "·"· ~•~-~t.:.# -.,:=~mte ê 'Rk% &\.~*ttieiè#&tii:~ i1:'!:WJ'l!Yttt5ti:!ti'l%!.·Ntiatif-3'.~ 
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Restaurant "Lekzicht" 

Buiten de Veerpoort 4 
2871 CC Schoonhoven 
Telefoon 01823-2278 

)f PARTY'S 

)f BRUILOFTEN 

)f DINERS 

)f ZAKENLUNCH 

INTERNATIONAAL REIS-EN PASSAGEBURO 

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

Telefoon 01823 - 6544 ~_T_el_ex_20900 _____ _ 

Rl Hit IJl llllll''i 

Voor heel 
uw interieur 

Lopikerstraat 18 - Sc hoonhoven - te l. 01823-3783 

SPORTPRIJZEN 
SETON 

SCHOONHOVEN 
Showroom geopend: 
Dinsdag, woensdag en dond erdag 

van 13.30 tot 18.00 uur 

Vrijdag van 13.30 tot 2 1.00 uur 

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 

Verder op tel. afspraak 

Haven 38 tel. 01823-2334 
b.g.g. 3219 

RIKKOERT 
Voor al uw BOEKEN 
en TIJDSCHRIFTEN, 

ook hebben wij een mooie sortering 

ORIGAMI - FILIGRAAN 

LOPIKERSTRAAT 45 
TELEFOON 01823 - 2773 



De goedkopere vleessoorten 
zijn bij ons kwaliteitstarief . 

Net zo goed als de luxere soorten. 

EET SMAKELIJK. 

KEURSLAGER 

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

dickhoff 
foto 

• c1ne 
Lopikerstraat 57 

:l),1J@C\c{J21)@Q~ Tel. 01823-2992 

KLEIN-OFFSETDRUKKERIJ 

"QUICK PRINT" 
verzorgt in onze vernieuwde drukkerij 

in het 

Handelscentrum "DE MELKFABRIEK" 
te Schoonhoven 

* Handelsdrukwerk * Familiedrukwerk * Clubbladen 

Onze boeken voor 

GEBOORTE- en HUWELIJKSKAARTEN 

laten wij U gaarne inzien . 

LOPIKERSINGEL 11 

LORENTZHOF 27 

SCHOONHOVEN 

TELEFOON 01823 - 3235 

[jaleri e de Luifel . 
LUXE EN HUISHOUDELIJKE 

ARTIKELEN 

Alb . Plesmanstraat 3 · 5 Schoonhoven Tel. 01823-2873 

G 1 ■ BABOK KADO-ARTIKELEN a ene REPARATIES EN OPDRACHTEN SIERADEN 

Waagstraat 8 Schoonhoven Telefoon 5543 

kapper ,,..rM) geope~i~~dag, woensdag 8.00-18.00 uur 

, ) f donderdag, vrijdag op afspraak r :J zaterdag 8.00-15.00 uur 

__ havenstraat 116, schoonhoven 
telefoon 01823-5897 



~1,: 'i 
PIZZERIA 

lke dag open tot 22.00 uur. 

Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

lfilll...._O_P_E_L_-8-_, 
DE OPEL·DEALER ZEKERHEID VOOR ALLES. 

Deerenberg 
Haven 50 

Schoonhoven 
opticien optometrist 
contact lens-specialist 
o.v. A .N.V.C . 

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

alrant vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

Doelenstraat 3 - 5, Schoonhoven Telefoon 01823~5875 



BIN 
SI.OOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823 - 2380 


