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SCHOONHOVENSEHONK-EN 
SOFTBAL VERENIGING «METS» 

EEN BALLETJE 



Deerenberg 
Haven 50 

Schoonhoven 

op ti c ien o ptometrist 
co ntactl ens-special is! 
o.v. A.N.V .C. 

O .C.C . (oogmeet en contac t lens -centrum) - Tel. 01823-24 12-49 45 

Bij 

Juwelier 

Rikkoert 

slaagt U voordelig 
voor een 
goed horloge. 

RIK KOE R T Juweliersbedrijven B.V .. 
Haven 1 en 5 Schoonhoven - Tel. 01823 2651 
Postbus 35, 2870 AA 

EETCAFÉ 

/Jö/lien 

op de flets 
zie Je nog vUndera 

rijwielen 
vindt u bij: 

KEES MAAS 
Koestraat 95 - 97 

Telefoon 01823 -2930 
Schoonhov en 

Batavus - Peugeot -

het café met 150 soorten bier in voorraad 
Tol 10 Schoonho ven Telefoon 01823-5200 



... 

BESTUUR 

~~· zaob . 
Voorzitter Hin Veelenturf 

Haven 68 
Tel: 01823 - 6008 

Secretaris Judith Rozendaal Jonk 
Ambachtstraat 12 
Tel: 01823 - 4164 

Penningmeester René van Rijk 
Lange Weistraat 52 
Tel: 01823 - 2310 

Wedstrijdsecr. Rob Voorsluijs 
Wal 16 
Tel: 01823 - 5801 

Trainingen Michaël Martina 
Vlisterweg 19b 
Tel: 01823 - 5871 

Jeugd Acronius van de Zweep 
Linaeushof l 
Tel: 01823 - 3803 

Materiaal Otto Ooms 
Korte Di jk 17 
Tel: 0 1823 - 5879 

Public relati ons : Dick Weeber 
Archimedesstraat 9 
Tel : 01823 - 3735 
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MATERIAALBEHEER: een taak van ieder lid . 

Zoals iedereen op btjgaande foto kan zien , is de zor g 
die aan het materiaal besteed wordt niet btjzonder 
groot. Nu zal er door menig mens gezegd worden; 
daar ztjn de trainers/coaches toch voor, maar ons 
insziens ztjn dit de mensen die toch al alles doen . 
Ztj zorgen voor het uitzetten van het veld, het ophang
en van het net, het klaarleggen van de spullen , 
het in orde maken van de nodige wedstrtjdformulieren; 
om een aantal dingen te noemen . 
Het zou een kleine moeite ztjn voor elk afzonderltjk 
lid om ztjn/haar steentje btj te dragen btj het klaar 
zetten, het netjes houden en het opruimen van de 
gebruikte materialen dié nodig ztjn btj een wedstrtjd 
en/of training . Als trainersgroep willen wij dan ook 
voorstellen dat iedereen ruim van tevoren aanwezig 
is op een wedstrtjd, (45 minuten voor aanvang van de 
wedstrtjd) en dat men niet direct het veld verlaat . 
Als iedereen zich hieraan houdt zal het sei zoen 
voor iedereen veel plezieriger verlopen . 
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VERGEET 
ZE NIET 
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HET DILEMMA RONDOM EEN BUITENVELDER 

Maar al te vaak bltjkt in de prakttjk, dat 
vooral btj jeugdige en minder geoefende 
spelers, aan de buitenveld training te 
weinig aandacht wordt besteed. Dit is niet 
alleen te wijten aan ttjdgebrek, maar vooral 
aan het feit, dat de meeste trainers er niet 
in slagen hun spelers ervan te overtuigen, dat 
spelen in het buitenveld één van de allermoei
ltjkste defensieve taken is. 
Het is naar mijn mening noodzakeltjk, zo vroeg 
mogeltjk te beginnen met een verantwoorde 
buitenveldtraining voor alle spelers. Zelfs 
op het allerhoogste niveau kan het gee n kwaad, 
wanneer gerenomeerde en geschoolde werpers, 
vangers enz., regelmatig geconfronteerd worden 
met buitenveld trainingen. Niet alleen kan er 
spelenderwijs aan conditietraining worden gedaan, 
maar bovendien wordt weer eens ervaren hoeveel 
er van een goede buitenvelder, vanuit technisch 
oogpunt gezien, wordt geëist. 
En daar komt dan nog bij, dat een buitenvelder 
niet alleen over snelheid, ervaring, spelinzicht, 
en een goede werparm moet beschikken maar zich 
ook nog een tjzersterke mentaliteit moet aanmeten, 
die het hem mogelijk maakt steeds geconcentreerd 
te blijven, terwijl hij "ver" weg staat en vaak 
weinig ballen te verwerken krtjgt. Het is dus de 
taak van iedere train~r ztjn spelers er van te 
overtuigen, dat spelen in het buitenveld ge en 
tweederangs opdracht, maar in tegendeel, een 
uitdaging betekent voor iedere ge talenteerde 
honk- èn softballer(ster). 
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In- en Verkoop van 
Dames-, Kinder -, en 
Babykleding. 
Zo goed als NIEUW! 

Koestraat 57, Schoonhoven 

Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
Lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
. Telefoon 01823-2039 

U koopt toch 
ook bij onze 

adverteerders! 

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

EET SMAKELIJK. 

~ KEURSLAGER 

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

Levis - Lee - Tripper 
Club de France 

LOPIKERSTRAAT 13 

REIS- EN PASSAGEBURO "ZILVERSTAD" 

Uw A.N. V.R. en Garantiefonds - Reisburo , voor al uw 
Vlieg- , Trein- , Touringcar- , Cruise-, Lijndienst -passage's. 

Lopikerstraat 20 
Tel. : 01823-6544 

2871BX Schoonhoven 
Telex : 20996 
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Kerkstraat 13, Schoonhoven 

Telefoon (01823) 2248 

A 
BUNK 

K 
Erkend 
Chiropodiste 

Erkend 
Ziekenfonds 
leverancier 

Behandeling 
volgens afspraak 

Tel.: 01823-4457 

• pedicure 

• manicure 

• Steunzolen /-kousen 

• Nail - styliste 

E.E:WIELERS 

u1A(:)~ 
TEL.01823-6147 

AAGSTRAAT 
HOONHOV 

r 

Mooie Mode, Laag Geprijsd 

Lopikerstraat 10, Schoonhoven 
Telefoon 01823-2288 

. Il 111 , ........ ., 
'atGIOD 

Lopikerstraat 47 mEr-OSETTm 
Telefoon 01823 - 5337 
2871 BW Schoonhoven 

OPHALEN VAN REPARATIES 
EN TERUGBRENGEN 

"GRATIS" 



THE RELAX 

Er zal een relay moeten worden gespeeld als de bal 
zo ver in het buitenveld wordt geslagen, dat er 
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door de buitenvelders niet meer strak of met één of 
twee stuiten naar de thuisplaat kan worden gegooid. 
In een dergeltjk geval gaat de korte stop de verre
velder tegemoet, als er sprake is van een bal in het 
linksveld, de tweede honkman doet dit zelfde btj een 
bal in het rechtsveld. In twijfelgevallen (midveld) 
zal meestal de korte stop de relaypersoon ztjn, omdat 
htj meestal over een werparm beschikt. Er ztjn situa
ties denkbaar, waarbtj ook de eerste en derde honk
man deze ,-taak op zich kunnen nemen. 
Degene die als tussenstation (dus relaypersoon) 
optreedt, gaat de buitenvelder zo ver tegemoet, 
dat htj de thuisplaat nog met een rechtstreekse worp 
kan halen. Zodra htj ztjn positie heeft ingenomen 
roept hij "hier, hier", terwijl hij zijn armen daarbij 
omhoog heeft gestoken. De buitenvelder weet daardoor 
meteen naar wie htj moet gooien. Als de relaypersoon 
de korte stop is, zal de tweede honkman roepen naar 
welk honk htj moet gooien en als de tweede honkman 
als relaypersoon optreedt, hoort htj dit van de 
korte stop. 

Bron: SOFTBAL, 250 oefeningen voor beginners en 
gevorderden, Janke Nijdam. 

DENNIS, JAMMER DAT DIE PRACHTIGE HOMERUN 

LAATST NIET MEETELT VOOR DE HOMERUNBOKAAL. 

MAAR TOCH VAN HARTE GEFELICITEERD . NU ALLEEN 

NOG UITVINDEN HOE JE DAT DEED. VEEL SUCCES 

DIT SEIZOEN. 



softbal 
DAMES 2 

WOENSDAG 3 april hadden wij ( Dames II) een wedstrijd 
tegen de Hawks in D9rdrecht. We moesten ons om half 
zes verzamelen en we zouden de pont van kwart voor 
zes nemen maar dit liep helemaal uit de hand en we 
haalden maar nèt de pont van zes uur. 
René, Hin en Maarten brachten ons naar Dordrecht. 

Na een paar keer verkeerd gereden te ztjn kwamen we 
om kwart voor zeven aan op het veld van de Hawks. 
De wedstrtjd begon al om zeven uur. 

Maarten had ons iets te drinken beloofd als we 
zouden winnen en dat deden we ook, met 26-8 
We hadden vaak 4 wijd en daardoor haalden we dan ook 
veel punten. (De catcher van de Hawks was niet 
zo best). Toch werd er door sommigen goed geslagen. 

Aan het einde kregen ~e ons beloofde drankle en · we 
waren om+ tien uur weer in Schoonhoven. 

Christina. 

Vakmanschap is Meest~rschap 



maak van je sportdag géén stropdag 
Wanneer we met z'n allen weer bezig 

zijn op het sportveld of in de sporthal, 
snuffelen anderen in onze kleedkamers. 

Terwijl wiJ sportief op Jacht zijn naar 
de overwinning, wordt een ander soort 
winst zorgvuldig door onsportievelingen 
opgestreken. Dure kledingstukken 
en belangrijke papieren. Geld, 
cheques, sieraden en horloges. 

Zo wordt voor velen de 

sportdag een stropdag. Laat daarom 
geen waardevolle spullen onbeheerd 
in de kleedkamer achter. 

Laat horloges en sieraden liever 
thuis. Neem niet te veel geld mee en 
géén papieren die u bij 't sporten 

tàch niet nodig hebt. Voorkoming 
van misdrijven. 

Zo noemen wij dat. En is 
dat nou zo moeilijk ... ? 

VOORKOMING 
MISDRIJVEN 

Een zaak vandepo litie•n u. 

Theaterbespreekbureau 
Bij de V.V.V. in "de Turfkelder" Stadhuisstraat 1, bestaat de mogelijkheid om 
plaatsen te bespreken bij ± 75 theaters door het gehele land, welke zijn 
aangesloten bij de theate rbespreekcentrale. 
Ook voor muziek- en popconcerten, alsmede toneel- en cabaretvoorstellin
gen, sport- en andere evenementen . 
Het is niet mogelijk plaatsen te bespreken voor filmvoorstellingen. 
De plaatsen worden telefonisch door de V.V.V. gereserveerd. 
U moet de besprekingen bij de V.V.V. op het kantoor komen maken, (dus niet 
telefonisch). Dit kunt u doen van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur en 
van 14.00-16.00 uur, zaterdags van 12.00-16.00 uur. 
In bijzondere gevallen met voorbesp reking voo r popconcerten e.d. kunt u 
zaterdags reeds om 10.00 bespreken op het V.V.V. kantoor. Het bespreken 
gaat als volgt: U krijgt op het V.V.V. kantoor na de betaling een voucher 
(bespreekbewijs), met deze voucher gaat u naar de kassa van het betreffende 
theater en neemt daar uw kaartjes in ontvangst. U hoeft deze kaartjes geen 
uur van te voren af te halen. Daar u deze kaartjes reeds hebt besteld en be
taald blijven zij tot na de betreffende voorstelling uw eigendom; ook als u dus 
onverhoopt te laat zou zijn, blijven de kaartjes op u wachten . 
Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij altijd bereid deze voor u op te lossen. 

V.V.V. Schoonhoven 



Caves 
Hubert 

Huub Oostendorp 
Albrecht Beyl,nggracht 44 
2871 SC Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2566 

RESTAURANT 

,, TINO" 
Haven 14-16 - Schoonhoven 

Telefoon 01823- 2618 

* Voor een 

GEZELLIG DINER, RECEPTIE 

OF FEESTAVOND, 

al of niet in samenwerking met 

Kegelbaan "De Eng,/" 
Komt U natuurlijk ook 

naar "TINO" 
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WEDSTRIJDVERSLAG 7 april 1985 

C.A. 2 4 - Mets H I uitslag 5-15 

Na een goed gespeelde, geltjkopgaande eerste inning, 
kregen de heren van Mets volledig de greep op de 
wedstrtjd. Ronald Neven startte als openings pitcher 
en bleef 2 innings op de heuvel, hij werd vervangen 
door Michael Martina in de 3e inning btj de stand 
4-8 voor Mets. 
Michael duldde vervolgens weining inbreng van de 
heren van C.A.Z. die in 3 innings maar 1 punt maak
ten. 
Mets I ging door met scoren, via 5-9 ging men zonder 
problemen door naar 5-15. 
Noemenswaardi ge spelmomenten waren enkele goede 
vangballen, o.a. van Erik Lugten en een mooie uittik 
situatie btj een poging tot stelen tussen 1 en 2. 
Aan slag waren vooral Hin, Michael en Erik-Jan goed 
op dreef. 
Over het algemeen kan gesteld worden dat de heren 
goed en redeltjk zelfverzekerd spelen. 

GA ZO DOOR! 

Tom Voorsluijs. 

VROLIJKE VERRASSING 
Heren 2, gefeliciteerd met jullie eerste co mpeti tie 
punten. Een overwinning op de Saints 3 van 11 - 25 
is een prima prestatie. 

7 
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WEDSTRIJDVERSLAG 6 april 1985 

Mets H I - U.V.V. uitslag 2-8 

De heren speelden hun eerste (oefen) wedstrtjd van het 
seizoen . De trainingen die ttjdens de winterstop ztjn 
gehouden hebben duideltjk resultaat gehad . In verge
lijking met vorig seizoen stond er nu een "team" in het 
veld. Men had onderling meer vertrouwen in elkaar . 
Het veldwerk was goed en er ztjn twee insluitsituaties 
ontstaan i . g .v. een verbeterd spelinzicht . De eerste 
speelde zich af tussen het Je honk en thuis . (Hin V., 
Ronald v/d M., Ronald N, en Rob V. = uit door Ronald N.) 
De tweede tussen 1e en 2e honk . (Ronald N., Michael M., 
(A. K. A. Big Mie), Hin V. , en Frank v/d H. = uit door 
Hin V. ) PRIMA WERK. 

Mets begon de wedstrtjd aan slag , maar na enkele minuten 
waren de eerste drieslagmensen elk op 3-slag uit ! 
Het slagwerk was van minder kwalitieit maar niet 
zonder reden. Vermeld moet worden dat~ van de U. V. V.' 
ers waaronder de pitcher, catcher en 1 honkman 
reserve hoofdklasse spelers ztjn . De wedstrtjd ~erliep 
gezien het niveau verschil, voor Mets goed. Ztj hebben 
twee punten kunnen maken en U. V.V. tot acht kunnen 
houden . NIET SLECHT. De twee punten ztjn gemaakt 
door Michael en Ronald Neven . 
De heren hebben duideltjk aan kwaliteit gewonnen . 
Als ze zo door kunnen gaan dan beloofd het een 
spannened seizoen te worden . 

Tom Voorsluijs . 
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Politie rapport · 0 

VERLOREN 

Na een flinke voorberei
ding van wel één trai -
ning trad het tweede 
heren team van Mets aan 
voor een wedstrtjd tegen 
de politie. De heren van 
Mets verloren deze wed -
strtjd met 9 - 13. 

GEVONDEN 

Dat de meeste mensen de
ze wedstrtjd leuk hebben 
gevonden staat als een 
paal boven water. Wie 
speelt er nu niet graag 
tegen z'n beste kameraad 
Persoonltjk vond ik de 
heren agenten meer 
"klasbakken" dan "kla -
bakken". 

KLAPPEN 

De heren van Mets kregen 
dus klappen en dat was 
eigeltjk niet zo verwon -
derltjk ook want de pit -
cher btj het- team van de 
politie was de btj Mets 
zeer bekende Ronald M. 

Htj gooide die arme jongens 
van het 2e, de smeriste 
balletjes toe. Geen wonder 
dat we niks sloegen. 

NAAR HUIS 

Alleen de 17 jarige Dennis 
W. uit S. bood nog weer -
stand tegen de politie. 
Htj deelde een flinke klap 
uit, maar werd btj wtjze van 
uitzondering niet opgepakt 
maar kon 1 , 2 , 3 , naar 
huis. 

SPEURNEUS 

Als speurneus van Mets heb 
ik wel gezien dat er . enke
le goede honkballers btj de 
schoonhovense politie ztjn. 
Vooral hun sterke arm viel 
me op. Een honkbal pet zou 
deze mensen ook zeker pas
sen. 

AANGEHOUDEN 

Hope ltjk kunnen de contac 
ten die we met de politie 
hebben aangehouden worden. 
Ik vind dat we recht heb -
ben op een revanche . 
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TEAMGEEST EN PLEZIER IS ER AL BIJ METS HEREN 2. 
NU NOG WAT MEER TECHNIEK EN SLAGKRACHT. 

De heren van Mets 2 ztjn nu definitief aan hun wed -
s trijdenreeks begonnen. Na hun wedstrijd tegen de 
politie, ( waarover elders in dit blad meer) 
speelden ztj zaterdag 20 april tegen het eerste team 
van Mets. Het tweede tearri was nogal onder de indruk 
van deze" vedetten". Slordige foutjes werden af -
gewisseld met flinke blunders. Toch heb ik ook veel 
positieve dingen gezien. Er werd hard gewerkt en de 
vorig jaar vaak vergeten back-up was regelmatig 
prima in orde. Dat we toch flink op ons donder kre
gen, la~ net zo veel aan de kwaliteit van het eer
ste als aan de nervositeit van het tweede. 
Duideltjk,was te zien dat de jongens die dit jaar in 
het tweede staan,vorig jaar t~ weinig ervaring heb
ben opgedaan op btjv. de pitchers- e~ catchers posi
tie. Ook het binnenveld is voor de meesten totaal 
nieuw. Als ik dan toch nog even terug denk aan de 
wedstrijd tegen het eerste team, dan moet ik toch 
de conclusie trekken dat Jan en Dennis prima hebben 
staan werpen. Jan moet nog iets sneller gaan werpen 
en Dennis nog wat zuiverder. De reden dat het twee

de zelf weinig punten scoorde ligt voornamelijk aan 
het gebrek aan slagkracht. Als we hier op de trai -
ningen hard aan werken, en dit in een paar ,competi
tie wedstrtjden in de prakttjk kunnen brengen, dan 
zullen de resultaten snel beter worden. Eigenltjk 
bleek dit zondag al in de wedstrijd tegen de Ridder
kerk Rowdies. Dingen die daar opvielen waren, inzet, 
goed pitchen van René, een prima verzorgde batk-up, 
en zelfs de relay. Negatieve puntjes waren één of 
twee gemiste vangballen, matige prestaties aan slag, 
eh opnieuw die onrust wanneer er honken bezet waren. 
Als we in het vervolg deze rust wel op kunnen bren -
gen , dan wordt het best nog wel een leuk seizoen. 
Geen seizoen waarin we veel punten zullen behalen, 
maar zeker een seizoen waarin de meeste spelers 
veel beter zullen leren honkballen. 
Tweede team, een succesvolle competitie . 

Otto Ooms . 



RELA Tl EG ESCH EN KEN 

In aardewerk 1001 mogelijkheden 
wandborden, tegels , schalen, 
onderzetters, presse-papi ers etc. 

in Delftsblauw en -gekleurd 

met standaa rd of spec iaal te 
ontwerpen decor 

handgeschilde rd en/ of gescreened 

Laat u vrijb lijvend informe ren en 
bel: 01823 - 2344. 

B.V. PLATEELBAKKERIJ 
SCHOONHOVEN 
Wal 3B - 287 1 BA Schoonhoven 
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DRUKKERIJ VERZIJL 
LANGE WEISTRAAT 19 - 23 SCHOONHOVEN 
TELEFOON 01823 - 2125 

HANDELSDRUKWERK 
FAMILIEDRUKWERK 

Uw idee make n wij . .. GOED! 

Voor al uw voorkomende bloemwerk. 

Specia liteit : BRUIDSBOEK ETTEN 
met gratis corsages voor het bruidspaar. 

blo e msierkunst 

,Ç!/fe 8f 1!Jer" 
leo stubbe 
kerkst raat 7 
schoon hoven 
01823- 5712 

AUTOMOBIELBEDRIJF SCHAKEL 
off. Ford-dealer 

C. G. Roosweg4 
2871 MA Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 2967 
werkplaats 2425 
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• trainers 
• • tra1n1ngen 

Omdat het nu wat langer licht bltjft verschui
ve _n de trainingstijden naar 7 uur. 

Trainingen dames 

Maandag 7.00 uur. 
de trainers van dames ztjn : Rob Voorsluys 
en Ronald van de Meer. 
Het tweede team van de dames wordt getraind 
door Hin Veelenturf en René van Rtjk. 

Trainingen jongens 

Dinsdag 7.00 uur. 
trainers zijn : Michaël Martina en Ronald 
Neven. 

Trainingen heren 

Donderdag 7.00 uur 
Heren 1 wordt getraind door Reggy van Rtjk 
en Rob Voorsluys. 
Heren 2 wordt getraind door Otto Ooms. 

Over de trainingsttjden van de ~eanuts na 1mei 
kunnen wtj nog geen uitsluitsel geven. 
Misschien veranderen de peanuts wel van speel 
veld. Als in één van deze dingen verandering 
komt zullen de peanuts dit op de tr aining 
vernemen. Voor inlichtingen kunnen jullie 
bellen naar Acronius v.d. Zweep ( tel 3803 ) 
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TEAM DATUM DAG AANVANG PLAATS 

Jongens 03-05 Vr. 18.30 uur Schoonhove 
11-05 Za. 12.30 uur Middelburg 
17-05 Vr. 1 8. 30 uur Schoonhove 
25-05 Za. 17.30 uur Gouda 
31-05 Vr. 18.30 uur Schoonhov è 
07-06 Vr. 18.30 uur \_, Schoonhove 
15-06 Za. 12.00 uur Hellevoets ' 
20-06 Do. 1 9: 0 0 Goes ' uur 

Heren 1 05-05 Zo. 10.00 uur Ridderkerk 
11-05 Za. 12.00 uur Rotterdam 
18-05 Za. 18.30 uur Schoonhove 
25-05 Za. 15.00 uur Maassluis 
01-06 Za. 18.30 uur Schoonhove 
09-06 Zo. 1 1 . 0 0 uur Hellevoets 
15-06 Za. 18.30 uur Schoonhove 

Heren 2 05-05 Zo. 10.00 uur Vlaardinge 
11-05 Za. 18 .30 uur Schoon hov e 
19..;.05 Zo. 14.00 uur Rotterdam 
25-05 Za. 18.30 uur Schoonhove 
08-06 Za. 18.30 uur Schoonhove 
16 - 06 Zo. 10.00 uur Zwijndrecht 

Dames 1 02-05 Do. 1 9. 0 0 uur Numansdorp 
08-05 Wo. 19.00 uur Schoonhove 
20-05 Ma. 1 9. 3 0 uur Oude Tonge 
29-05 Wo. 19.00 uur Schoonhove 
07-06 Vr. 19.30 uur Goes 
12-06 Wo. 19.30 uur Rotterdam 
19-06 Wo. 1 9. 3 0 uur Schoonhove ------ ---- - 1-------------------------

In gelast 17-05 Vr. 19. 00 uur Hoek v. Ho 

Dames 2 01-05 Wo. 1 9. 00 uur Schoonhove 
09-05 Do. 1 9. 0 0 uur Dordrecht 
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COMPETITIE · 1985 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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WEDSTRIJD 

Mets 
Green Sox 
Mets 
Braves 
Mets 
Mets 
Unicorns 
Red Geese 

R. Rowdies 
Nado 3 
Mets 
Gophers 3 
Mets 
Unicorns 2 
Mets 

Holy 3 
Mets 
Feyenoord 4 
Mets 
Mets 
C.A. Z. 4 

Blue Stars 
Mets 
0. Reperians 
Mets 
Red Geese 
Nado V. 
Mets 

Hookers 

Mets 
Hawks 4 

St Lodewijk 
Mets 
Sparta 
Mets 
Neptunes 
Hawks 
Mets 
Mets 

Mets 
Mets 
Unicorns 2 
Mets 
Gophers 3 
Mets 
Nado 3 

Mets 
Sparta 4 
Mets 
Thunderbirds 
Neptunus 
Mets 

Mets 
Blue Hitters 
Mets 
R. Rowdies 
Mets 
Mets 
Blue Stars 

Mets 

Blue Hitters 
Mets 

1 3 
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Vervolg programma Dames 2 

1 5 --0 5 Wo. 19.00 uur Sc hoonh oven 
Mets Spar ta 4 

22 - 05 Wo. 1 9. 0 0 uur Schoonhoven 
Mets Neptunus 4 

28-05 Di. 1 9 . 00 uur Maassluis 
Gophers 2 Mets 

05-06 Wo. 1 9. 3 0 uur Schoonhoven 
Mets - . Hoeke rs 2 

12-06 19.3 0 uur Schoonhoven 
Met s Alexandria 3 

21-06 19. 30 uur Puttersh oek 
Blue Hitters Mets 

Let go ed op de veranderingen! Dit i s . de 
laatst b~gewerkte ltjst. 

Op zaterdag 14 september is er een peanut 
toernooi, georganiseerd door C.A.Zwtjndrech~. 

Op zaterdag 21 september za l er in Schoo nho
ven een toernooi worden georganiseerd, met 
vermoede ltjke deelneming van vier softbal 
teams en drie honkbal teams. 
Nadere informatie volgt nog in ~~n van de 
vol gende c l ubbladen. 
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uw doe-het-zelt centrum 
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Telefoon 0 1823-5050 

ooms administraties 

J. c. ooms 
havenstraatse wal 56 
2871 er schoonhoven 
telefoon 01823-5324 
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Zoals de competitie spelende leden zeker wel weten , 
moet er bij iedere wedstrijd" gescored "worden. 
Dit btjhouden van de ontwikkelingen in de wedstrtjd 
gebeurt niet voor niets. Dankztj goed ingevulde 
scorekaarten kunnen behalve de uitslagen van wed -
strtjden vee l andere zaken worden afgelezen en 
berekend. Hierbtj denken we aan de werpprestat i es 
van de pitche r s , de behaa l de resultaten aan s l ag, 
of de prestaties in het ve l d. 
Btj de meeste mensen is bekend dat iedere ve l dspe l er 
een nummer heeft. 

Ter herinnering 

De pi tcher no .1 
De catcher no.2 
De eerste honkman/vrouw no.3 
De tweede honkman/vrouw no.4 
De derde honkman/vrouw no.5 
De kortestop no.6 
De linksvelder no.7 
De mi ddenve l der no.8 
De rechtsve l der no.9 

Dat deze nummers belangrtjk zijn voor het goed invul -
len van de scorekaart spreekt voor zich. 
Op de volgende bladzijde zien jullie een gedeelte van 
zo'n scorekaart. 
Probeer aan de hand van de ingevulde tekens na te gaan 
wat er in deze wedstrtjd is gebeurd. 
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Hierbtj de aantekening, dat van de vier vakjes per 
kolom die ·achter een naam staan, het vakje rechts -
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::.:: Voorbeeld 

EB Deze speler is door een slag in het linker
buitenveld op het 1e honk gek omen. 

Dezelfde speler komt op het tweed e honk 
door een honk te ste len . 

Op de scorekaart zien jullie btj speler no.2 , Hoogers, 
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dezelfde situatie. Weet je wat die 4 in het derde en 
vierde vakje betekend? Op de score kaart zie je dat 
de de derde slagman Valkeman, op drie slag uitgaat 
Slagman no.4 , Barendrecht, slaat een tweehonkslag 
in het verre rechtsveld. Hoogers komt dankzij deze 
slag binnen. Dus dankztj slagman 4 komt htj thuis. 
Op de scorekaart komt dus het volgende achter de 
naam Hoogers : 

Het rondje op de kruising van de vier 
vakjes geeft aan dat Hoogers een punt 
gescoord heeft . 

Voordat het nu te moeilijk wordt volgen hier de 
tekens die in bepaalde spelsituaties moeten worden 
ingevuld. 

[]] Hoge bal in het linker buitenveld éénhonk -
slag. 

[ï] Hoge bal in het midden buitenveld : twee honk-
slag. 

[IJ 
Hoge bal in het rechter buitenveld : drie honk-
slag. 

~ 
Hoge bal in het rechter buitenveld : homerun . 

GJ 
Line-drive in het linker buitenve l d : twee -
honkslag. 

[IJ 
Lage bal in het midden buitenveld éénhonk-
slag. 

[ID] 
Lage bal in het linker binnenveld : éénhonk -
slag . 

~ 
Stootslag in het rechter binnenveld éénhonk -
slag. 

~ 
Velderskeus 
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Velderskeus. 

VelderkeuB wil zeggen dat een loper op het 
eerste honk komt omdat bijv. de kortestop 
prefereert de loper op weg naar het tweede 
honk uit te maken. 
De kortestop maakt dus een keuze tussen de 
man op weg naar 1 en de man op weg naar 2. 
Hij kiest de man op 2. De loper op weg naar 
het tweede honk gaat dus uit door actie 6-4. 
[ kortestop - tweedehonkman J De slàgman 
komt op 1 door velderskeus. 

rn 
Het cirkeltje om de vakjes heen bete -
kent dat die speler is uitgegaan. 

Btj speler no.4 op de scorekaart staat het 
volgende: 

In de eerste twee vakjes wordt een 
tweehonkslag in het rechter buiten
veld vermeld ! Speler no.6 slaat de 
bal recht op de Je honkman af die 
deloper van 2 naar J uitbrandt. 
Vandaar.dat cirkeltje om de 5. 
De 5 staat hier voor de Je honkman. 

Dit is dus de tweede manier van een nul in -
vullen op je scorekaart. Speler no.6 is op 
het eerste honk gekomen door velderskeus. 
[ zie scorekaart J 

Slagman geraakt door een door de werper 
geworpen bal en krijgt een vrije loop 
naar het le honk. 

Slagman krijgt 4 wijd . 
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RiensOptiek haven 75, ] 
tel 2328 ~ 

bekende merken: 

* BALL * BOBOS * LION * CARS * JOEY FRESCO * FROU FROU 
* CRACKER * SANDWICH * JLAN * NIK-NIK 

o.a. broeken, jacks, sweaters, truien, bloeses, blazers enz. 
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur 

zaterdag 10.00-17.00 uur. 
Vrijdag koopavond 

Kunsthandel KOLÉ 
Voor al uw INLIJSTWERK 

en 
OLIEVERFSCHILDERIJEN 
Haven 31 Schoonhoven 

Telefoon 01823-5847 
In de avonduren: Tel. 01805-3751 

Onze naam zegt voldoende 

Haven 79 - Telefoon 01823-2335 

SCHOONHOVEN 
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~rant vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

ZELFBEDIENING 
Doelenstraat 3 - 5, Schoonhoven 

UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD / KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* Ook uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzorgd. 

BOEKHANDEL 

P. NIESTADT 
Haven 23 - Schoonhoven 
Telefoon 01823-2262 

Jan Dros 
Aardappel-, Groente- en 

Fruithandel 

Uw speciaalzaak 
voor 

FRUITMANDEN 
en 

DELICATESSEN 

Lopikerstraat 28 
Schoonhoven - Telefoon 2680 
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Hinderen door de achtervanger, de 
slagman krijgt ee n vrije loop. 

[D7,7 2e honkman mist grondbal. 
l[2.J----------------------------------- --- ----
Vaak i s het moeilijk te beoorde l en of i emand 
een fout maakt, miss ch ien was de bal wel te 
moeilijk. Probeer dit objectief te beoordelen. 
Denk je dat het echt een fout is va n de spe
ler, tw ijf el dan niet, en schrijf het als 
zodanig op. 

~ 

~ 
~ 

~ 

~ 

~ 

Kortestop mist va ngka n s 

3e honkman gooit verkeerd naar het 1e 
honk. 

2e honkman gooit goed naar het 1e honk, 
maar de 1e honkman laat de bal vallen. 

Slagman bereikt h et 1e honk, omdat één 
der honklopers een velder hinderde en 
deze een goe de kans had om de slagman 
uit te maken. 

Werper ma akt schijn. 

Gestolen honk. 

Doorgesch oten bal 

Wilde worp. 

Obsructie door kortestop 

Bal gevangen door rec h tsve l der. 
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~ -- Uit· door aangooi van kortestop naar 
~ 1e honkman. m Uit door actie van 1e honkman. m Uit wegens onre ge lmati g slaan. 

~ Uit omdat de slagman de achtervan ge r 
~ hindert . 

.vÎIRl) Uit omdat de verkeerde man aan s la g 
~ ging. 

Uit door binnenhoo g ; de 2e honkman had 
de · kans om de bal te van ge n . 

. ------------------- -------------------
Wat is binnenhoog? 

Binnenhoog is een goed geslagen bal [ geen 
line-drive of stootslag ], welke redelij ker 
wijs kan worden gevangen door een binnenvelder 
terwijl 1e en 2e , of 1e, 2e en 3e hon k zijn 
bezetvoordat er twee uit zijn. 
De werper , vanger en enige buitenvelder die 
zichzelf in het binnenveld opstelt in deze 
situatie zullen voor de toepassing van deze 
regel als binnenvelders worden beschouwd. 
Indien de bal zich in de nabijheid van de 
foutlijnen bevindt dient de scheidsrechter 
"binnenhoog , mits goed" te roepen. 
De bal is in het spel en lopers mogen op -
schuiven met het risico dat de bal gevangen 
wordt, of het honk opnieuw aanraken en dan 
opschuiven, nadat de bal geva n gen is, zoals 
bij elke hoge bal. 
Indien de bal kennelijk een" binnenhoog" 
zal worden, dient de scheisrechter ten behoe
ve van de honkl ope rs o nmiddelij k binnenhoog te 
roepen. 
N.B. Indien een afgeroepen binnenhoog bal 
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ZONNEBANK! 
met HEMEL l 

MET GEZICHTSBRUINER 1 

per keer ........ 13.50 
Abonnement 
(10x) .............. 115.00 

BELVÉDÈRE 
LEKDIJK 2-8 

TEL . 01823-2377-2723 

Alleen volgens afspraak 

RESTAURANT 

BELVÉDÈRE 

,., .• 1'l· 

. . ..-, .. -;~fr~,'.~s· 
,. ~ï ·,. . . 

! • ,., '~. 

'- • . ...; 
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1 
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Schoonheidssalon 
"Ria Weeber" 
Archimedesstraat 9 
Tel.: 01823-3735 

D.G.S. 

Rabobank 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

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



Amro Bank: 
goed voor 
uw financiële 
conditie. 

~amro bank 
Kantoor: 
Schoonhoven 

1 CATSBURG~ 

Bergam bachterstraat 5 
2871JB Schoonhoven 

STOFFEN - BREIGARENS 
HANDWERKEN 

FOURNITUREN - NAAIMACHINES 

HET HOEKJE 
LOPIKERSTRAAT 35 - 2871 BT SCHOONHOVEN 

TELEFOON 01823 - 5018 

AUTOBEDRIJF 
SCHOONHOVEN 

'VOL'VO"' 

1 1 DEALER 

MITSUBISHI / 

KOESTRAAT 130 - TEL. 01823-2380 - SCHOONHOVEN 
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Ni et gevangen wor,dt, en voordat htj door een 
velder is aange~aakt in fout gebied terecht 
komt vóór 1e of 3e honk, is het een fout -
slag. I ndien een afgeroepen binnenhoogbal 
in fout gebied valt, en voor~at htj door een 
velder is aangeraakt in goed gebied terecht 
komt vóór 1 e of 3e honk, .is het een binnen
hoog 

~ 
m 
m 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
ij3 

loper uit wegens te ver uitwtjken voor 
kortestop die hem wilde tikken . 

Loper wordt ingesloten tussen btjv.het 
2è en 3e honk en uitgetikt. 

Slagman krtjgt 3 sla g . 

Loper geraakt door geslagen bal in de 
buurt van de kortestop. 

Uit wegens niet aanraken van het 2e 
honk 

Opofferingsstootslag : slagman uit 
door aangooi van pitcher naar 1e honkmm 

Opofferingsslag in linker buitenveld . 

Dubbelspel 

Loper uit wegens het te vroeg loslaten 
van het tweede honk 

Onder aan het score-• 
formulier zie je het TOTAAL PER INNING 

C B 
---< 

volgende vakje. D A 
-l 

E 
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De mensen die tot nu toe hebben zitten scoren 
weten - niet wat er in deze vakjes moet staan. 

In vakje A wordt het aantal punten per inning 
genoteerd. 

In vakje B 

In vakje C 

het aantalhonkslagen per inning. 

het aantal fouten per inning . 

In vakje D het aantal lopers dat op de hon 
ken achter bleef per inning toen de 3e nul 
was gevallen. 

En in vakje E : moet het totaal aan binnenge
haalde punten worden genote e rd. 

Hier zien jullie de laatste kolommen van de 
scorekaart. Dit is eigenlijk de boekhouding 
van een wedstrijd. De resultaten van een 
speler komen dus achter z'n naam te staan . 
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In de kolom SB staan 
het aantal slagbeurten 
vermeld die eeri s peler 
in die wedstrijd heeft 
g ehad. 

In kolom P staan de 
hinnengehaalde punten . 

l olom H vermeldt het 
0 antal honkslagen. 

ï n de kolomm e n 2 H, 3 H 
en HR worde n ach te r -
e en v o l ge ns de 2 en 3 
honkslagen e n d e Ho me 
runs i ngevuld. 

OSS s taat v oo r de o p -
oferingsst oo t s l ag e n 
OS voor opoffe r ings -
s la g. 
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De W staat voor vier wtjd en GW voor geraakt 
, · 

werper . 

Nu de laatste tw ee kolomm e n nog. In de voor
laatste kol o m, de kol o m S L word t het aantal 
mal en dat iemand op 3 slag uitgaat, ingevuld. 

In de laatste kol o m vullen we tenslotte de 
binnengeslagen punten in. Dat wil zeggen, 
het aa nt a l malen dat ee n honkloper op een 
slag van de slagman binnenkomt. 

Op de scoreformeformulier staat oo k no g een 
kolom AS. In deze kolom scoren we het aantal 
werkeltjk geslagen honk- of stootslagen in. 
4 Wtjd, geraaktwerper , schtjn en opofferings
slagen ( of je moet er mee op .het honk komen) 
tellen niet mee voor het s la gge middelde. 

Dit was zo'n beetje a lles wat jullie moeten 
weten om goed te kunnen scoren. Maanda g 22 
april is er een be g eleid e nde c ursus geweest 
waar 22 mensen het scoren onder de kni e 
probeerden te krtj ge n. Voor hen di e er niet 
waren, probeer deze teken s uit je hoofd te 
leren. Hoe meer scoorders we in d e vereni -
g in g hebben hoe makk e ltjk er h et i s. 

Van de Peanuts en het 1e Dam es te a m hebben 
we voor dit clubblad ge en copy gekregen. 

PEANUTS EN DAMES DOE HIER WAT AAN. 



□• Doms 
Kor,te dijk 17 
Schoonhoven 

R. Voorsluys 
Wal 16 
Schoonhoven 

C. de Ridder 
ltladdinxveen. 

edactie 

Kopy inleveren voor: 
20 mei. 
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voor het echte frans e stokbrood 
croissant en petit pains 

........ ~ WIJ,V +o,. 
.... 

Lopikerstraat 44, Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 4767 

PURN□T 
"L~ irt doe -,d k/ ~ ~c(/. 

HA VEN 45 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 3071 

~ TAl11Tfllt11Fi 

~ 

Voor heel 
uw interieur 

Lopi kerstraat 18 - Schoonhoven - tel. 01823-3783 

• Haven 34 
• 2871 CN 

PO rt Schoonhoven 

• • Tel. 01823-2334 

11 zen Geopend : 
J ma Vm v~ 

in elke denkbare variatie • 9.00-17.00 uur 
voorzien van een eigen • t d 

graveerinrichting en • za er ag 
showroom • 10.00-16,00 uur 

,. ~ 

RIKKOERT 
Vooral uw 
boeken 

Lopikerstraat 45 tijdschriften 
Schoonhoven 
Telefoon 01823- 2773 

.. 
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Parkeersystemen 

Slagbomen 

Verkeersdetectoren 

import-export 
Veldkersweg 35 
3053JR Rotterdam 
Holland 
Telefoon 010-187921 

~ 
0 

~ 
Q. 

~----~- ~ 


