
1 SCHOONHOVENSE HONK-EN 
)) SOFTBAL VERENIGING «METS» 

Roland van Ipenburg , 
Lorentzhof 32, 
Schoonhoven. 
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EEN BALLETJE 



Deerenberg 
Haven 50 

Schoonhoven 
op ti c ien op tometrist 
contac tl ens-specialis t 
o.v . A. N.V.C. 

O .C.C. (oogmeet en contact lens-ce nt rum) - Tel. 01823 -2 412 -4 945 

Bij 

Juwelier 

Rikkoert 

slaagt U voordelig 
voor een 
goed horloge. 

_,,lJn 't ~tlbtrbups" 
RIK KOERT Ju weliersb edrijven B.V .. 
Haven 1 en 5 Schoonhoven - Tel. 01823 2651 
Postbus 35, 2870 AA 

EETCAFÉ 

/!Jö/lien 

op de flets 
zie Je nog vlinders 

r ijw ie Ie n 
vindt u bij: 

KEES MAAS 
Koestraat 95 - 97 

Telefoon 01823-2930 
Schoonhoven 

Batavus - Peugeot -

het café met 150 soorten bier in voorraad 
To l 10 Schoonhoven Telefoon 01823 5200 



Voorzitter 

Vice-voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Wedstrijdsecretaris 

Algemeen lid 

BESTUUR 
4e jaargang nummer l. 

Hin Veelenturf 
A.Beylinggracht 22 
tel: 6008 

Gerard Lutterman 
Lorent zhof 12 
tel: 3694 

Birgitta Lutterman 
Lorentzhof 12 
tel: 3694 

Rob Venneulen 
Pascalplein 42 
tel: 5639 . 

Rob Voorsluijs 
p/a Copernicussingel 23 
tel: 4142 

Acronius van der Zweep 
R. van Heutszstraat 16 
tel: 4259 



r.>RQJIVIOTION 
DE FIRMA MEULEMAU HEEFT DE HONfV SOFTBALCLUB 

EEN RECL.AMA BORD GESCHONKEN[ 1 

BEN SLOOF HEEFT DATZELFDE GEDAAN[! 

JOOP PURNOT HEEFT DE CLUB EEN EENMALIGE STORTING 

VAN 100,- GEDAAN! 

DE HEER VAN OOYEN HEEFT 500,- GESCH©NKEN t.b.v. 

MATERIALEN EN ANDERE DINGEN VOOR DE' PEANUTS 

EN ASPIRANTEN 

Namens de hele vereniging wil ik deze mensen 

zeer vriendelijk bedanken, juist omdat de 

vereniging deze giften erg hard nodig heeft, 

NOGMAALS BEDAN'KTf I I J l f 

LEDEN l vij vragen u ui tdruk:kelijkl 

KOOP UW SPULLEN BY ONZE ADVERTEERDERS!! l 





COMPF"TITIE METS DAMES 1 R/\ YON zw NED. 

Ingeschreven Teams: 1 • Bernisse Heenvliet. 
2. D.Z.B. Rotterdam. 
3 . Hookers Hoek v. Holland 
4. Mets Schoonhoven. 
s . Nado V Rotterdam. 
6. □ .Riparians Oude Tonge. 
7. Red Geese Goes. 
a. Overkanters Rotterdam. 
9. R.R owdies Ridderker k. 

Datum . Weds . Nr. Tijd. Wedstrijd . Plaats . 

Apr 30 s 30'1 19.00 Mets-Overkant ers S'hoven. 

Mei •2. s 310 19. 30 Red Geese-Mets Goes . 
" 24 s 320 1'8. 00 Nado V-fVJets R'dam. 

" 2-S s 325 119.30 Mets -i . Z • B ~ S'hoven 
J'-11\ "S s ~30 IC). ~O P..Row io-Hc :5 lt.' l<.etk. 
Jun 11' s 333 19.30 Mets-□ Riparians S ' hoven 

Il 1'8 s 339 1'9. 30 Mets-Bernisse . S'hoven 

" 23 s 34? 1'9. 30 H ooke rs-r~ets Hoek V H 

Hierna wordt deze klasse ges plitst in een "promoti 
en "degradatie" poule. 
De kampioen promoveert naar de 2e klasse.Het team 
dat 2e wordt speelt een Promotie/degradatie wed
strijd tegen het team dat een na laatste is ge
worden in de 2e klasse. 

programma 



BOUWMARKT 
SCHOONHOVEN 

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

ooms administraties 

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

administraties, belastingen, loonadministraties 



KOM OOK 
HONKBALLEN OF 
SOFTBALLEN 

SCHOONHOVENSE 
HONK-EN SOFTBAL VERENIGING 

"METS" 
Opgericht 15 april 1983 
Postbus 89 
2870 AB Schoonhoven 
Girorekening: 3432583 
Bankrekening: 43.26.12.696 



COMPETI T I E !Y1ETS DAMES 2 RAYON zw NED. 

Inges c hreven te a ms: 1 • St. Lodewij k 3 Ro tterd am . 
2. !Y1e ts 2. S 'hoven. 
3. Schiedam 3. Schiedam. 
4. Bo tlek 2. S'nisse. 
5. D.o.s. 32/2. Rotterdam. 
6. Eur o stars 2 . Rotterdam. 
7. Sparta 3. Rotterdam. 
s. Unitas 2. Gorkum. 

Datum. Weds.Nr. Tijd. Wedstrijd. Plaats . 
Mei 01 s 502 19.00 Lode wijk 3-Mets 2 R'dam . 

" 07 s 506 19.00 Mets 2-Schiedam 3 S ' hoven. 

" 13 s 511 19 . 00 Mets 2-D . □ .S.32/2 S ' hoven. 
Il 21 s 515 19.30 Sparta 3- Mets 2 R'dam. 
Il 30 s 520 19.30 Euro stars 2-Mets 2 R' dam . 

Jun 02 s 521 19 . 30 Botlek 2-Mets 2 S'n i sse . 
tl 10 s 527 19 . 30 Mets 2- Unitas 2 S ' hove n . 
tl 25 s 531 19.30 Mets 2- Lodewijk 3 S'hoven . 

" 30 s 533 19 . 30 Schiedam 3- Mets 2 S ' dam . 

Jul 07 s 537 19.30 o.o. s . 3 2/2 - Mets 2 R' darn . 

" 16 s 541 19 . 30 Mets 2- Sparta 3 S ' hoven . 

ZO f~ E R S T O P • 

Aug 13 s 548 19.00 Mets 2- Eurostars 2 S ' hoven . 
Il 20 s 551 19 . 00 Mets 2 - Botlek 2 S ' hoven . 
Il 27 s 555 19 . 00 Unitas 2 - Mets 2 G' k um. 

Dames 2 speelt een hele compet i tie , het team dat 
kampioen wordt , prornoveert naar de reserve ee r ste 
klasse . Het team dat laatste wordt degradeert 
naar d e reserve derde kl a sse. 



C □ r'1 PETITIE f'1ETS HERErJ I 

Ingeschreven teams: 1 8 lue Stars I 
2. Botlek 3 
3.Mets I 
4.Red geese I 
5.Unicorns 2 

Numansdorp 
Spijkenisse 
Schoonhoven 
Goes 
Hellevoet-

sluis 
Datum. Weds.Nr. Tijd. Wedstrild. Plaats 

Apr. 26 H4Al7 16.00 Metsl.-Botlek 3. S1hoven 
Mei. 03 

Il 1'9 
Il 2 4 

" 31 
Jun. 08 

" 
Il 

211 

28 

Jul. 05 
Il 1"3 

Aug 
Il 

16 
23 

H4A05 
H4A12 
H4A1'5 

H4A01 
H4A20 
H4A27 
H4A29 

H4A33 
H4A36 

H4A41 " 
H4A43 

T8.30 MetsI-Blue Starsl S'hoven 
1'2. 00 Unicorns2-Metsl H' sluis 
1'8.30 Metsl-Red Geesel S'hoven 

. -

11.~0 -~otlek 2=..,_Mets 1. S~isse f -· 11 • DO 
1'8. 30 
1'1'.00 

Blue Stars-Metsl N'dorp 
Mets I-Unicorns2 S'hoven 
Red Geese!-Mets I Goes 

1~.30 MetsI-Red GeeseI 
12.00 Unicorns2-MetsI 

S'hoven 
H'sluis 

ZOMERSTOP 
1'8. 30 
1'î. DO 

MetsI-Blue StarsI S'hoven 
Botlek3'f'1ets! S'nisse 



[Cf'!!PETITE f"ETS HEFff.' !TI 

I n q es c h rr:, vent e a m s: 1 • F e yen oord 'f. 
2. r:oohers 3 
3.Lodewiik 3 
4 . ~··ets 2 
5 . fllado 3 
6.Flowdies 2 

R o t t e, r r1 a m 
- \"!aassluis 
- Rotterdam 
- Schoonhove 
- Rotterdam 
- rlidderkerk 

Datum. 
Abr.26 

r"ei. n3 
H 1'0 

" 17 

" 25 
Jun 01 

11 07 
11 1 il 
Il 77 
Il 28 

l ul ns 

l1J e rl s • 1..i r • 
l!/+803 

HtI C07 
H4R1n 
HLtfè,14 
H4819 
HäB23 
Hl1F)26 
!1{1[729 

7 . Thunderi.:1irds 2 
B. Zwijndrecht 4 

Canelle a/ . 

Tij c~. 
18.30 

1s.no 
18 . 30 
H 1.30 
ro . oo 
10. on 
18 .3 0 
1Lr . 3Cl 
rn . nn 
18 . 30 

11. no 

- ZuiijncJrech 

,,Je d s t r i j d • 
rv:ets 2-f\Jado 3 

C ophFJ rs 3- r'ie t s 2 
f"'ets'.2 -Z t drecht4 
r"E, té';'.2-F' noord 4 
T 1 birds 2-Mets2 
Rotudies2-r "ets2 
: : e t s 2 - L ' 1JJ i j k 3 
f1' rtdü 3 -:S·ets 2 
F 'noord 4- '.'':ets2 
•:' e t s '.? - T ' b i r d s 2 

L 1 
tli i j k ·-' ' e t s 2 

DJ.aats . 
S-hoven 
!,., 1 sluis 
, .. , ! h 
::; ,1D\/8n 

S ' hoven 
Capelle 
R ' kerk 
::3 1 ho\/en 
R1 dam 
R'ciam 
S ' hoven 

R * d Am 

ZOf'.ERSTCP 

l\ug J19 Hi11J46 
11 17 H4852 
Il 2J Hf1R55 

18 . 30 
1'!".J. 00 

rv, e t s 2 - C o p h e r s 3 
7 t r:1recht- :· n ts 2 

S'hoven 
Z 1 r e cht 

1 8 • 3 0 r'1' ets 2-R o w d ies 2 il ' kerk 



COMPETITIE JONGENS ADSPIRANTEN B RAYON ZW NED. 

Ingeschreven teams: 1.Braves 1. 2. Braves 2. 
3.Feyenoord. 4. Green Sox. 
S.Hawks. 6. St.Lodewijk. 

1986. 7.Mets. B. Neptunus. 

Datum. 
Apr 26 

Mei 03 

" 
" 
Il 

Il 

10 
17 
24 
31 

Jun 07 

" 
Il 

14 
30 

9.R.Rowdies. 10. Unicorns. 
11.Zwijndrecht. 

Weds.Nr. Tijd. \1Jedstrijd. Plaats. 
M1burg. AB 03 11.00 Green Sox-~ets 

AB 06 
AB 14 
AB 18 
AB 23 
AB 32 

AB 38 
AB 41 
AB 55 

09.30 Mets-Unicorns 
10.00 Zwijndrecht-Mets 
09.30 Mets-Feyenoord 
09.30 Mets-Braves 1 
14.00 R.Rowdies-Mets 

S'hoven. 
Z'drecht. 
S'hoven. 
S'hoven. 
R'kerk. 

12.30 Lodewijk-Mets R'dam. 
09.30 Mets-Zwijndrecht. S'hoven. 
19.00 Hawks-Mets D'drecht. 

Jul 05 AB 57 10.00 Braves 2-Mets Gouda. 

Aug 1·6 
" 23 
Il 30 

Sep 06 
Il 1 3 

AB 72 
AB 74 
AB 79 

AB 84 
AB 88 

ZOMERSTOP. 

14.00 Braves 1-Mets 
09.30 Mets-R.Rowdies 
09.30 Mets-Lodewijk 

09.30 Mets-Neptunus 
09.30 Mets-R.Rowdies 

Gouda. 
S'hoven. 
S'hoven. 

S'hoven. 
S'hoven. 

De jongens adspiranten spelen 3/4competitie, er 
bestaat geen directe promotie of degradatie regel
ing, maar kunnen afhangkelijk van hun prestaties 
volgend jaar in de A,B of C poule geplaatst wordent 



COMPETITIE MEISJES ADSPIRANTEN RAYON ZW NED. 

Ingeschreven teams: 1. Botlek. Spijkenisse. 
2. Gophers. Maassluis. 
3. St.Lodewijk. Rotterdam. 

~- 4. Mets. - Schoonhoven. 

Datum. 
Apr 26 

Mei 01 
Il 

Il 

Il 

Il 

10 
17 
24 
31 

Jun 07 

" 
" 
" 

14 
21 
28 

Jul 05 
" 12 

Aug 09 
Il 

" 
16 
23 

Weds.Nr. 
SA 303 

SA 305 
SA 308 
SA 310 
SA 314 
SA 318 

SA 320 
SA 323 
SA 325 
SA 329 

SA 333 
SA 335 

5. Schiedam. Schiedam. 
6. Sparta. Rotterdam. 

Tijd. Wedstrijd. 
09.30 Mets-Schiedam 

l 9. 00 Lode wij k -r -1 ets 
09.30 Mets-Sparta 
14.00 Gophers-Mets 
09.30 Botlek-Mets 
10.00 Schiedam-Mets 

09.30 Mets-Lodewijk 
10.00 Sparta-Mets 
09.30 Mets-Gophers 
09.30 Mets-Botlek 

09.30 Mets-Schiedam 
09 .3 0 Mets-Lodewijk 

Plaats. 
S'hoven. 

R'dam. 
S'hoven. 
M' sluis. 
S'nisse. 
Schiedam. 

S'hoven. 
R'dam. 
S'hoven. 
S'hoven. 

S'hoven. 
S'hoven. 

ZOMERSTOP. 

SA 338 
SA 340 
SA 344 

09 .3 0 Mets - Sparta 
14.00 Gophers-Mets 
09 . 30 Botlek-Mets 

S ' hoven. 
M'sluis ·. 
S'nisse . 

De meisjes adspiranten spelen ook 1½ competitie. 
Er besta a t geen promotie of degradatie regeling, 
omdat er maar een adspiranten klasse is voor de 
meisjes. 

DRINGEND VERZOEK: Mensen,(leden en/of ouders)die 
bereid zijn om de meisjes naar uit wedstrijden 
willen rijden c.q. begeleiden. 





( brillen en 
contactlenzen 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 



~rant vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

ZELFBEDIENING 
Doelen straat 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 

... 



UITSLAG SLAGGEMIDDELTE SEIZOEN 1985 

l.Micbael Martina 12 vedstr. o.615 

2.Ronald Neven 14 0.602 

3.Rob Voorsluys 11 0.517 

4.Hin Velenturf 12 0.514 

5.Acr v.d Zveep 10 0.450 
6.Nico geurs 7 0.405 (invaller) 
?.Frank v.d Heuvel 10 - 0.402 

8.Tom Voorsluys 1 - e.333 (invaller) 

9.Philip Somers 7 - 0.331 

10. E.J. Zorgdrager 15 - 0.307 

Il.Erik Lugten 9 0.263 

12.0tto Ooms 5 0.250 (invaller) 
13.Ronald v.d. Meer 9 - 0.222 

14.Marco d. Boer 5 - 0.213 (invaller) 

15.Rene v. Rijk 5 - 0.167 n 

15.Dick Weeber 2 - 0.167 n 

17. Coos Ooms 2 - 0.125 Il 

18BoudetJijn Smit l - 0.000 n 

18.Richard Vonk 1 - 0.000 Il 

WORlO OiAIVP10NSHIP BA5EBAl.l 



REGLEMENT JEUGDWEDSTRIJDEN HONKBAL 

Er wordt gespeeld overeenkomstig de laatst vastgestelde officiële 
spelregels en volgens de bepalingen van het reglement van wedstrijden 
honkbal en softbal vóor zover hieronder niet wordt afgeweken. 

1. ALGEMEEN 

De organisatie van de wedstrijden in de jeugdcompetitie wordt opgedragen 
aan de rayonbesturen. 
De organisatie en uitvoering van de landelijke jeugdkampioenschappen zijn, 
in nauw overleg met de landelijke jeugdcolllllissie, voorbehouden aan het 
sectiebestuur honkbal. De landelijke jeugdcommissie organiseert de lande
lijke kampioenschappen voor rayonjeugdteams. 

2. LEEFTIJDEN 

Er wordt gespeeld in drie afde ling en. 

a. PUPILLENCOMPETITIE: Pupillen zijn spelers van 8 t/m 12 jaar die op 31 
december van het lopende competitiejaar de leeftijd van 13 jaar nog 
niet hebben bereikt. Een speler is gerechtigd tot spelen wanneer hij 
de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. 

b. ADSPIRANTENCOMPETITIE: Adspiranten zijn spelers die op 31 december 
van het lopende competitiejaar de leeftijd van 13 jaar zullen be
reiken c.q. hebben bereikt en op die datum nog geen 15 jaar zijn. 

c . JUNIORENCOMPETITIE: Junioren zijn spelers die op 31 december van het 
lopende competitiejaar de leeftijd van 15 jaar zullen c.q. hebben 
bereikt en op die datum nog geen 18 jaar zijn. 

d. Spelers die op 31 december van het lopende competitiejaar de leeftijd 
van 12 jaar zullen bereiken c.q. hebben bereikt, mogen onbeperkt uit
komen in de adspirantencompetitie. 

e. Spelers die op 31 december van het lopende competitiejaar de leeftijd 
van 14 jaar zullen bereiken c.q . hebben bereikt, mogen onbeperkt uit
komen in de juniorencompetitie. 

f. Junioren mogen onbeperkt uitkomen in de seniorencompetitie, mits zij 
de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt; junioren mogen onbeperkt uit
komen in de interregionale jeugdcompetitie, mits zij de leeftijd van 
15 jaar bereiken in het lopende competitiejaar. 

3. DISPENSATIE: 

a. Er kan per leeftijdsgroep dispensatie voor ten hoogste 3 leden worden 
aangevraagd die niet ouder mogen zijn dan 1 jaar boven de voorgeschre
ven leeftijd. 

b. Zodra het aantal spelers van een leeftijdsgroep, inclusief de dispen
satiespelers, een totaal van meer dan 12 bereikt, komt de dispensatie 
voor de oudste van degenen aan wie dispensatie is verleend t e vervallen. 

c. Een speler aan wie dispensatie is verle end mag niet fungeren als werper 
of achtervanger. 

d. Dispensatie dient bij het rayonbestuur te worèen aangevraagd en wordt 
pas van kracht na schriftelijke bevestiging en publicatie in het Offi
cieel Orgaan van de K.N.B.S.B. 



e. Aan de wedstrijden om de jeugdkalTlJ)ioenschappen van Nederland mag niet 
door dispensatiespelers worden deelgenomen. 

4. SPfTl, l'tLD 

a. Pupillencompetitie: het binnenveld- moet een vierkant ZlJn met zijden 
van 18.30 meter. De afstdnd tussen de achterzijde (punt) van de thuis
plaat en de naar het thuishonk gekeerde zijde van de werpplaat is 
14.00 meter. 
Slagcerk_ 1.h8_x_0.91_meter. Tussen de slagperken en thuisplaat 0.10 m., 
diaf:.:maal binnenveld 25.85 meter. Het speelveld kan worden begrensd op 
een afstand met een straal van minimaal 50.00 meter gerekend vanaf de 
thuisplaat. 

b. Adspirantencompetitie: het binnenveld moet een vierkant zijn met zijden 
van 23.00 meter. De afstand van achterzijde (punt) van de thuisplaat en 
de naar het thuishonk gekeerde zijde van de werpplaat is 16.45 meter. 
Diagonaal binnenveld 32 . 60 meter. Het speelveld kan worden begrensd op 
een afstand met een straal van minimaal 62.50 meter gerekend vanaf de 
thuisplaat. 

a. Pupillen: rond en niet meer dan van 27 mm tot 57 mm in diameter. Lengte 
niet meer dan 30 inches. 

b. Adspiranten: rond en niet meer dan 70 mm in diameter. Lengte niet meer 
dan 33 inches. 

f . f:T.DSTRI,}DEil 

a . Naast de normale enkele wedstrijden bestaat de mogelijkheid in zowel de 
rayonale als de kampioenscompetitie 11<lotlbles 11 nf '"èriekarrnen'' vast te stel 
Onder een double wordt verstaan het spelen van twee ,.,ectst~ijden tussen 
t wee ploegen op dezelfde dag en b i j voorkeur op één veld. 
Onder een driekamp word t verstaan ee n halve competitie tussen drie ver
schil lende ploegen op één dag en éé n veld. 

h. De bepalingen , vermeld in artikel 35 van het reglement van wedstrijden, 
gelden wannee r een vereniging meer dan één team in een bepaalde afde-
1 in)]: heeft. 

a. !:~122:l!!:~: 
Enkele wedstrijd 
Doublrc of d rie kamp : 

b. Adsr:iranten: 
Enkele wedstrijd 
Double of dr i ek amp: 

c. Jun i oren : 
F.~k;Ï;-~edstrijd 

Double of driekamp : 

van 1j uur. 6 inn;ngs met een tijdslimiet 
5 inninp,s met een tijdslimiet 
minuten en maximaal 1! uur . 

van minimaal 50 

7 innings met een tijdsliw.iet van 1! uur. 
5 innings met een tijdslimiet van minimaal 
e n maximaal 1! uu r . 

9 innings met een tijdslimiet van 2 uur. 
10 punten-regel na 7 innings . 

1 uur 

7 innings met een tijdslimiet van minimaal 1! uur 
en maximaal 2 uur. 
10 punten-regel na 6 innings. 

Een we dstrijd in de juniorencolTlJ)etitie is pas geldig, indien er, onder 
handhaving van het bepaalde in regel 4. 10 C van de officiële spelregels , 



minimaal 5 innings of 1¼ uur z1Jn gespeeld. Bij avondwed~trijden kan door 
het rayonbestuur de regel dat er minimaal 5 innings dienen te worden ge
speeld naar behoefte worden aangepast. 

8. WERPERSBEPALINGF:N 

a. PutlllencomI!etitie: een werper mag niet meer dan 6 innings werpen in. 
5 dagen. Hij moet ten minste drie volle dagen rust hebben , indien 
hij op één dag als werper minimaal 3 innings heeft geworpen. 
Toernooien: een werper mag in totaal niet meer dan 6 innings werpen. 

Eén geworpen bal geldt voor een volledige inning. 

b . AdsI!irantencomI!etitie : een werper mag niet meer dan 7 innings werpen 
in 5 dagen. Hij moet ten minste drie volle dagen rust hebben, indien 
hij op één dag als werper minimaal 4 innings heeft geworpen. 
Toernooien: een werper mag in totaal niet meer dan 7 innings werpen. 

Eén geworpen bal geldt voor een volledige inning. 

9. PUPILLENCO~IPETITIE 

Regels voor het honklopen 

1. De slagman is uit, wanneer hij 3 slag krijgt. De achtervanger behoeft 
de )e slag niet te vangen . Het spel is echter niet dood en de honklopers 
mogen op eigen risico één of meer honken verder gaan. 

2. Wanneer de werper op de werpplaat staat met de bal in zijn bezit en de 
achtervanger in zijn vangersperk gereed is, mogen de honk l ope r s pas hun 
honken verlaten, wanneer de r;eworpen bal de thuisplaa t pas s ee r t . 

De overtreding van deze regel door één loper beïnvloedt alle andere lopers . 

A. Wanneer een honkloper zijn honk verlaat voordat de 
geworpen bal de thuisplaat passeert en de sragman raakt de bal niet, 
kan hij worden uitgemaakt. 
Bereikt hij echter het volgende honk veilig, dan moet hij worden terug
gestuurd naar het honk dat hij bezette voordat de worp was uitgevoerd . 
Hij is in dit geval niet uit. 

B. Wanneer een honkloper zijn honk verlaat voordatde 
Keworpen bal de thuisplaat passee r t en de slagman raakt de bal, za l 
de honkloper naar zijn oorspronkelijke of naar het onbezette honk 
volgend op dat, dat hij verliet , terugkeren, doch in geen geval zal d t, 

,\ '-t' man op een éénhonkslag of op een fout verder dan het le honk , op een 
tweehonkslag verder dan het 2e honk, op een driehonkslag ve r der dan 

het Je honk mogen gaan . De hoofdscheidsrechter beoordeelt de waarde 
van de geslagen bal. 

C. Wanneer enige honkloper 7.ijn honk verlaat voordat de 
geworpen bal de thuisplaat rasseert en de slagman geeft een stootslag 
of een zodanige slag die naar het oordeel van de hoofdscheidsrecht e r 
redelij kerwijs verwerkt kan worden door een binnenvelde r , zal geen punt 
mogen worden gescoord. 

D. De honkloper is uit , wanneer hij voor de tweede keer in één slagbeu r t 
zijn honk verlaat voordat de ,;e,:orpen bal de t~uispl aat 
passeert . Indien a lle honken bezet zijn en de sla gman bereikt vei-
lig het te honk, zal de honkloper die te vro eg is ge s tart naar de dug
out worden v en.i-ezen, maar niet worden uit verkl aard. De overige honk
lopers schuiven slechts zo ver op als nodig is om pl aats te maken voor 
de slagman. 



VOORBEELDEN: 

1. Loper op één verlaat het honk te vroeg. De slagman bereikt het eerste 
honk veilig. Loper gaat naar twee. 

2. Loper op twee verlaat het honk te vroeg. De slagman bereikt het eerste 
honk veilig. Loper moet terug naar twee. 

3. Loper op drie verlaat het honk te vroeg. De slagman bereikt het eerste 
honk veilig. Loper moet terug naar drie. 

4. Loper op één verlaat het honk te vroeg. De slagman slaat e.en tweehonk
slag. Loper gaat naar drie. 

5. Loper op twee verlaat het honk te vroeg. De slagman slaat een twee
honkslag. Loper gaat naar drie. 

6. Loper op drie verlaat het honk te vroeg. De slagman slaat een twee
honkslag. Loper moet terugkeren naar drie. 

7. Alle honklopers mogen scoren wanneer de slagman een driehonkslag of 
een homerun slaat. 

8. Lopers op één en twee. Eén van de twee verlaat het honk te vroeg. 
Slagman bereikt het eerste honk veilig . Lopers gaan naar twee en drie. 

9 . Lopers op één en twee . Eén van de twee verlaat het honk te vroeg. 
De slagman slaat een tweehonkslag. Loper op twee scoort en loper op 
één gaat naar Jrie. 

10. Lopers op één en drie. Eén van de twee verlaat het honk te vroeg . De 
slagman bereikt het eerste honk veilig. Loper op één gaat naar twee 
en de loper op drie moet naar dat honk terugkeren. 

11. Lopers op één en drie. Eén van de twee verlaat het honk te vroeg. De 

slagman slaat een tweehonkslag. Loper op één gaat naar drie. Loper op 
drie scoort. 

12. Lopers op twee en drie . Eén van de twee verlaat het honk te vroeg. De 
slagman bereikt het eerste honk veilig. Geen van beiden kan een honk 
verder gaan. 

13. Lopers op twee en drie . Eén van de twee verlaat het honk te vroeg . Pe 
slagman slaat een tweehonkslag. Loper op twee gaat naar drie en loper 
op drie scoort. , 

14. Lopers op één, twee en drie. Eén van de lopers verlaat het honk te 
vroeg. De slagman slaat een tweehonkslag. Lopers op twee en drie scoren. 
Loper op één gaat naar drie . 

15. Alle honken bezet. Eén van de lopers verlaat het honk te vroeg. De slag
man bereikt het eerste honk veilig op een stootslag of een geslagen bal 
in het binnenveld . Alle lopers schuiven één honk op met uitzondering 
van de loper die te vroeg is gestart. Deze wordt naar de dugout verwezen, 
maar wordt niet uitverklaard . Wanneer in deze situatie iemand op de 
honken wordt uitgemaakt , zullen de lopers ops chuiven zo ver als nodig 
is om plaats te maken voor de slagman. Dit geldt dan tevens voor de 
loper die te vroeg is gestart en mits niet zelf uit verklaard is. 

16. Alle honken bezet. Eén van de lopers verlaat het honk te vroeg. De 
slagman wordt door de scheidsrechter naar het eerste honk verwezen 
(door 4 wijd of is geraakt door een geworpen bal); dan zullen de honk
lopers een honk opschuiven en in dit geval wordt wel een punt gescoord. 

Honkbalschoenen 

Schoenen c,et metalen spikes of noppen zijn verboden voor zowel pupillen als 
adspiranten. Schoenen met buigbare rubberen spikes zijn wel toegestaan. 
Voor de overige twee afdelingen gelden geen bijzondere voorschriften. 
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WEDSTRIJDSCHEMA 
WERELDKAMPIOENSCHAP HONKBAL'86 

Datum Haarlem Rotterdam Eindhoven Utrecht 
19juli 14.00uur Cuba - Porto Rico 

1 

20.00 uur Taiwan-Colombia Venezuela - Korea 
20juli '14.00uur Italië - Taiwan Cuba - Anl1llen Nederland - België Porto Rico - Korea 

20.00uür Colombia - Amerika Japan - Venezuela 
21 juli 14.00uur Italië - Koreà 

' 
20.00uur Antilien - Japan Colombia - België Nede rland - Amerika Venezuela - Porto Rico 

22juli 14.00 uur België - Taiwan 
20 00 uur Antillen - Amerika Japan - Italië Colombia - Cuba Porto Rico - Neder land 

23juli 1400uur Japan - België 
20.00uur Korèa - Nederland Venezuela - Ta iwan Italië - Antillen Amerika - Cuba 

24juli Reserve 
25juli 14.00uur Venezuela - Colo mbia Be lgië - Korea 

20.00uur Japan - Porto Rico Nederland - Cuba Amer ika - Italië Ta iwan - Antillen 
26juli 14.00uur Korea - Amerika België - Italië Porto Rico - T aiwari Colombia - Japan 

20.00uur Cuba - Venezuela Antillen - Nederland 
27juli 14.00u ur Nederland - ltali~ Amerika - Venezuela Cuba- België Ta iwan-J~pan 

20.00uur Korea - Colombia Porto Rico - Antillen 
28juli 14.00 uur Porto Rico - Colombia Antillen - België 

20.00 uur Amerika - Japan Cuba- Korea Italië • Venezuela Taiwan - Nederland 
29juli Reserve 
30juli 14.00uur België - Venezuela Antillen - Colombia 

20.00 uur Korea- Taiwan Amerika - Porto Rico Nederland - Japan Italië - Cuba 
31 juli 14.00uur België - Porto Rico Colombia - lta!iè 

20.00uur Venezuela - Nederland Japan -Cuba Taiwan - Amer ika Korea -Antillen 
1 augustus 14.00 uur Venezuela - Antillen 

20.00uur Nederland - Colombia Porto Rico - Italië Japan - Korea Amerika - België 
_ 2 augustus 14.00uur Cuba- Taiwan 
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In- en Verkoop van 
Dames-, Kinder-, en 
Babykleding. 
Zo goed als NIEUW! 

Koestraat 57, Schoonhoven 

Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
Lopikers traat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823-2039 

U koopt toch 
ook bij onze 

adverteerders! 

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

EET SMAKELIJK. 

~ KEURSLAGER 

~ ~; enl 5~~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 



N 
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:WIELERS \]-~ 
TEL.01823-6147 

AAGSTRAAT 
HOONHOV 

Mooie Mode, Laag Geprijsd 

Lopikerstraat 10, Schoonhoven 
Telefoon 01823-2288 

, Il 111 , 
Il• •••••• 111 

'(lN;l(ID 
Lopikerstraat 47 ~ 
Telefoon 01823- 5337 
2871 BW Schoonhoven 

OPHALEN VAN REPARATIES 
EN TERUGBRENGEN 

"GRATIS" 



BESTELLIJST 
1 OVERZICHT VAN TE BESTELLEN ARTIKELEN (PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN) 1 

• SPEL-/ SCOREREGELS HONKBAL, UITGAVE 1981 ... .. ............. . .. . ... . ... f 7,50 

• SPEL-/SCOREREGELS SOITBAL, UITGAVE 1983 ..... . . .. ....... . ....... . .... f 8,--

• SCORE KAARTEN HONKBAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f O, 20 

• SCORE KAARTEN SOITBAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f O, 20 

• SCOREBLOCS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 7, 50 

• STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT, SPONSORREGLEI.IENT, RECHTSPRAAK .... f 7,50 

• REGLEMENT VAN WEDSTRIJDEN (f-m''.''."\'.'.. ,-::::;~BALJEUGD IN ÉÉN), UITGAVE'85 f 7,50 

• BLOC RUILWEDSTRIJDFORMULIEREN - HONKBAL .. .. . ......... . ........ . ..... f 5,00 

• BLOC RUILWEDSTRIJDFORKULIEREN - SOFTBAL ... . ... . .. .. .. . ... . ....... . .. f 5,00 

• BLOC VOOR AANVULLENDE LEDENOPGAVEN . . . . . .. . .. . ......... . .... . ........ f 4,75 

• ADRESBOEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 16, --

• WERKTEKENING HONKBALVELD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . f 12 , 50 

• WERKTEKENING SOFTBALVELD . . ... . ... . ... . ...........•... • ........... • .. f 12,50 

• WERKTEKENING SLAGKOOI .... . . . ... . . . .. .... ......... . . . .. . ....... .. •.. • f 15,--

• KLEINE ENVELOPPEN VOOR WEDSTRIJDBESCHEIDEN, VOORBEDRUKT BONDSADRES • . f 0,13 

• GROTE ENVELOPPEN VOOR WEDSTRIJDBESCHEIDEN, VOORBEDRUKT BONDSADRES ... f 0,25 

• GROTE ENVELOPPEN VOOR WEDSTRIJDBESCHEIDEN, GELDEND VOOR RAYONCOMP . .• f 0,20 

• HANDLEIDING VOOR HONKBALSCHEIDSRECHTERS . .......•......... . . • ..• . .. .• f 10,--

• HANDLEIDING VOOR SOFTBALSCHEIDSRECHTERS .. ...... . ....•. . ... . .... . • • .. f 10,--

• BOEK SOFTBAL (AUTEURS SPEE/HOUTKAMP) .. .. . .. . ......... .•. ... . ........ f 27,50 

• BOEK 250 SO:T~ALOEFENINGEN (AUTEUR JANKE NIJDM!) . . .. . ...... . ....... . f 8,50 

• BOEKJE "TECHN,EK HONKBAL" ........ . . . .. .. ........... . . .... . ....•... . . f 1,50 

• HANDBOEK BASEBALL .......• .. ......... . ... . ..........•. . ••... . ...•. • •• f 3,75 

• BONDSSPELDJE .. .. . ................ .. ............... . . . •. .. • ...• • .... • f 3,--

• VERZILVERDE HANGER . . . ..... ... .. . ... . ... ... ... .. . • .. . ... ..•. . • . . ..• . . f 12,50 

• BOEK HONKBALWEEK (UITGEGEVEN TEN BEHOEVE VAN HONKBAL!.IUSEUX) ...... . •• f 7, 50 

• POSTER HONKBALWEEK (UITGEGEVEN TEN BEHOEVE VAN HONKBALMUSEill~) ....•.• f 2, 50 

• BOEKJE MATERIAALKENNIS . . ...... . .... . . .. .. . .... . .....• . .. . .. . .•. . .... f 6,--

• IJODEL SPONSOROVEREENKOMST .... . . . . . . ... ...... . . . . .•. . . . • . ... . ........ gratis 

• PROPAGANDA-INFORMATIE- FOLDERS (HONKBAL, SOFTBAL, PEANUTBAL, ALGEMEEN) gratis 

TE BESTELLEN BIJ: 

P . A. LAURENS r
ALLE BESTELLINGEN ZIJN EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN, 
BETALING BINNEN 14 DAGEN OP GIRO 55 469 57 TEN 
NAME VAN K.N . B.S . B. TE APELDOORN 

ROBERT KOCHSTRAAT 86 
7316 HG APELDOORN 
TELEFOON 055 - 21 61 85 





adressen-adressen-afzeggen-afzeggen-adressen 

Hier volgen de adressen van alle trainers zodat 
je altijd af .kunt bellen als je niet kunt trainen 
of spel en I I 1 1 I ! 1 ! ! 1 I 1 ! 1 ! t ! 1 t t ! ! ! ! 1 ! ! t l r ! ! 1 ! 1 f ! I 1 

Erik-Jan zorgdrager 
bBenedenberg 108 
01825-1795 

Marjolein de Gans 
Waagstraat 2 
5960 

Annetje Bierma 
(zie Marjolein) 

Miehael Martina 
Vlisterweg 19b 
5871 

Ronald v.d. Meer 
Voltastraat 61 
5575 

Reggy v. Rijk 
Fran.klinpad 1 
2806 

Hin Veelenturf 
A Beylinggracht 22 
6008 

Rob Voorsluijs 
Copernieussingel 23 
4142 

Christina Duhen 
Lopikerstraat 7 
2039 

Mareo den Boer 
Voltastraat 60 
6257 

Otto Ooms 
Korte Dijk 17 
5879 

Maarten Cools 
Arclrimedesstraat 4 
5007 

Hans SP.Ruijt 
Archimedesstraat 11 
.3806 

Aad van Ooyen 
Debeyelaan JO 
5405 



Van de voorzitter 
Als dit blaadje voor jullie neus verschijnt 

is het al weer eind april en zijn de eerste 

competitiewedstrijden al weer gespeeld. 

Voor het eerst zullen wij tijdens de thuis

wedstrijden onze gasten wat meer kunnen 

bieden dan een winderige hoek op een bank

je. 

Al enige weken wordt er iedere zaterdag 

morgen getimmerd, gekwast en gespi j kerd 

aan onze nieuwe kantine. 

Een groepje enthousiastelingen is bezig 

ons speelveld een beter aanzien te geven 

door een prachtige keet om te toveren in 

een nog prachtiger ka ntine. 

Er moet nog veel gedaan worden voord a t de 

keet werkelijk kantine mag gaan heten . 

Vr a ag eens of je een handje kan h e lpen 

dat zal niet gauw geweigerd wor d en en 

het zal je zelf ook een stukje voldoening 

geven a ls onz e horeca-tent klaar is. 

Neem een kwast, gri j p een hamer e n wees 

erbij. 

Hin. 
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ZONNEBANKl 
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 

. ,i,.« 
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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. 

lmamro bank 
Kantoor: 
Schoonhoven 

1 CATSBURG5 

Bergambachterstraat 5 
2871JB Schoonhoven 

HET HOEKJE 
LOPIKERSTRAAT 35 • 2871 BT SCHOONHOVEN 

TELEFOON 01823-5018 

AUTOBEDRIJF 
SCHOONHOVEN 

VOLVO"' 

1 1 DEALER 

MITSUBISHI / 

KOESTRAAT 130 - TEL. 01823-2380 - SCHOONHOVEN 



R"E:GT.,ENF:NT JEUGDWEDSTRIJDEN SOFTBAL 

1. ALGD!EEN 

De organisatie van wedstrijden in de jeugdcompetitie wordt opgedragen aan 
de rayonbesturen. De organisatie en uitvoering van de landelijke jeugdkam
pioenschappen zijn, in nauw overleg met de l and elijke jeugdcomnissie , voor
behouden aan het sectiebestuur softbal. Pe landelijke jeugdcommissie organi
seert de landelijke kampioenschappen voor rayonjeugdteams . 

2 . lEEF'TIJDEN 

Er wordt gespeeld in drie afdelingen. 
a. PUPILLENCOMPETITIE: Pupillen zijn speelsters van 8 t/m 12 jaar die op 31 

december van het lopende competitiejaar de leeftijd van 13 jaar nog niet 
hebben bereikt. Een speelster is eerst gerechtigd uit te komen in de pu
pillencompetitie wanneer zij de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. 

b . ADSPIRANTENCOMPETITIE: Adspiranten zijn speelsters die op 31 december van 
het lopende competitiejaar de leeftijd van 13 jaar zullen bereiken c.q. 
hebben bereikt en op die datum nog geen 15 jaar zijn. 

c. JUNIORENCOMPETITIE: Junioren zijn speelsters die op 31 december van het 
lopende competitiejaar de leeftijd van 15 jaar zullen bereiken c.q. heb
ben bereikt en op die datum nog geen 18 jaar zijn. 

d . Speelsters die op 31 december van het lopende competitiejaar de leeftijd 
van 12 jaar zullen bereiken c.q. hebben hereikt mogen onbeperkt uitkomen 
in de adspirantencompetitie. 

e. Adspiranten mogen onbeperkt uitkomen in de juniorencompetitie. 

f. Junioren en adspiranten die de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt, mogen 
onbeperkt uitkomen in de seniorencompetitie. Op deze regel is geen 
dispensatie mo~elijk. 

3. DISPEJ/SATIE 

a. Er kan per leeftijdsgroep dispensatie voor ten hoogste 3 leden worden aan
gevraagd die niet ouder mogen zijn dan I jaar boven de voorgeschreven leef
tijd. 

b. Zodra het aantal speelsters van een leeftijdsgroep, inclusief de dispensa
tiespeelsters een totaal van meer ,fan 12 be r eikt, komt de dispensatie voor 
de oudste van degenen aan wie dispensatie is verleend te vervallen. 

c. Een speelster aan wie dispensatie is verleend mag niet fungeren als werp
ster of ach te rvangster . 

d. Dispensatie dient bij het ravonbestuur te worden aangevraa~d en wordt pas 
van kracht na schriftelijke beves tigi ng en publicatie in het officieel or
gaan van de K.N.B.S.B. 

e. Aan de' wedstrijden om de jeugdkampioenschappen van Nederland mag niet door 
dispensatiespeelsters worden deelgenomen. 



4. SPEELVELD 

a. PUPILLENCOMPETITIE: het binnenveld moet een vierkant zijn met zijden van 
15 meter; de diagonalen van het binnenveld zijn 21.22 meter. De afstand 
tussen de achterzijde (punt) van de thuisplaat en de naar het thuishonk 
gekeerde zijde van de werpplaat bedraagt 9 meter. De werpplaat bevindt 
zich op de diagonaal van thuishonk naar 2e honk. Het slagperk is 170 x 
90 cm; de afstand tussen het slagperk en de thuisplaat bedraagt 10 cm. 
Het speelveld kan worden begrensd op een afstand van minimaal 40 meter, 
gerekend vanaf de thuisplaat. 

b . ADSPIRANTENCOMPETITlE: het binnenveld moet een vierkant zijn met zijden 
van 16.50 meter. De diagonaal van het binnenveld is 23.33 meter. De af
stand van de achterzijde (punt) van de thuisplaat en de naar het thuishonk 
gekeerde zijde van de werpplaat bedraagt 10.70 meter. Het slagperk is 
170 x 90 cm. Het speelveld kan worden begrensd op een afstand van mini
maal 40 meter vanaf de thuisplaat . 

c. JUNIORENC0MPETITIE: afstanden zoals vastgesteld in de spelregels van se
nioren, met uitzondering van de afstand van de achterzijde van de thuis
plaat tot de naar het thuishonk gekeerde zijde van de werpplaat, welke 
11.60 meter bedraagt. 

5. SLAGHOUTEN EN BALLEN 

a. PUPILLENC0MPETITIE: de slaghouten.mogen maximaal 71 cm (28 inch) lang ZlJn 
en moeten verder voldoen aan het gestelde in regel 2.01 van de officiële 
softbalspelregels. Er wordt gespeeld met 11 inch juniorenballen (leder) . 

b. ADSPIRANTENC0MPETlTIE: de slaghouten mogen maximaal 81 cm (32 inch) lang 
zijn en moeten verder voldoen aan het gestelde in regel 3.01 van de off i 
ciële softbalspelregels. Er wordt gespeeld met leren se n iorenballen . 

c. JUNI0RENC0MPETITlE: zowel wat de afmetingen betreft van de slaghouten als 
de afmetingen van de ballen, geldt het hierover bepaalde in de reglement -en 
voor seniorenwedstrijden. 

6. /,TEDSTRIJDE!l 

a . Naast de normale enkele wedstrijden bestaat de mogelijkheid in zowel de 
rayonale als in de kampioenscompetitie "doubles " of "driekampen" vast te 
stellen. Onder een double wordt verstaan het spelen van twee wedstrijden 
tussen twee ploegen op dezelfde dag en bij voorkeur op één veld. 
Onder een driekamp wordt verstaan een halve competitie tussen drie ver
schillende ploegen op één dag 0p één veld. 

b. De bepalingen, vermeld in artikel 35 van het reglement van wedstrij den, 
gelden wanneer een vereniging meer dan één team in een bepaalde afdeling 
heeft . 

7. SPEELDUUR 

a. PUPILLEN: 
Ë~k;Î;-~edstrijd 6 innings met een tijdslimiet van 11 uur . 
0ouble of driekamp: 5 innings met een tijdslimiet van minimaal 50 minuten 

en maximaal 1! uur. 

b. ADSPIRANTEN: 
Enkele wedstrijd 7 innings met een tijdslimiet van 11 uur. 
Double of driekamp: S innings met een tij_dslimiet van minimaal 1 uur en 

maximaal 1! uur. 



c. JUNIOREN: 
Ë~k;Ï;-~edstrijd 

Double of driekamp: 

7 innings met een tijdslimiet 
10-puntenregel na 5 innings. 
7 innings met_ een tijdslimiet 
maximaal H uur. 
10-punten rege l na 5 innings. 

van 1j uur. 

van minimaal 1 uur en 

Een wedstrijd in de juniorencompetitie is pas geldig, indien er, onder hand
having van het bepaalde in regel 5. 14 C van de officiële spelregels, minimaal 
5 innings of 1! uur zijn gespeeld. Bij avondwedstrijden kan door het rayonbe
stuur de regel dat er minstens 5 innings dienen te worden gespeeld naar be
hoefte worden aangepast. 

8. PUPILLENCOHPETITIE 

a. De binnenhoogre gel en de regel over het opzettelijk laten vallen van een 
vangbal zijn niet van toepassing. 

b . De slagvrouw is uit, wanneer zij drie slag krijgt. De a chterv angster be
hoeft de derde slag niet te vangen. Het spel is dood, de honkloopsters 
mogen niet verder gaan. 

c . De honkloopster mag het honk loslaten op het moment dat de werpster de 
bal loslaat en zij mag slechts verder gaan op een goed geslagen bal of 
wanneer zij wordt gedwongen verder te gaan, omdat de slagvrouw het recht 
krijgt op het eerste honk. 

d. Op een wilde worp en op een doorgeschoten bal die het speelveld ver laat, 
mogen de honkloopsters één honk verder gaan dan het honk dat zij bezetten 
op het moment dat de worp werd uitgevoerd . 

9. BESCHER!-fING VAN SPEELSTERS 

a. Het is een achtervang ster verboden zonder masker, body-protector en legguards 
aan het spel deel te nemen. 

b. In de pupillen- en de adspirantencompetitie zijn schoenen met metalen 
spikes of metalen noppen verboden. 

10. PROTESTEN 

Protesten in jeugdwedstrijden zijn niet toegestaan. 

11. JEUGDXA!-fPIOE!ISCHAPPEN VAN NEDERLAND 

a. De rayonkampioenen van de afdelingen mogen deelnemen aan de competitie om 
het kampioenschap van Nederland, indien een voldoend aantal wedstrijden 
is gespeeld, t.w.: 

pupillen geen minimum 
adspiranten : 10 wedstrijden 
junioren : 12 wedstrijden 

b. Ieder jaar publiceert het sectiebestuur softbal tijdig de uiterste datum 
waarop de competitieleiders van de rayons de kampioenen dienen aan te mel
den bij de secretaris van het sectiebestuur softbal. 

c. De deelnemende vere nigingen zijn verplicht voor de aanvang van de kampioens
competitie een opgave te doen bij de secretaris va n het sectiebestuur soft
bal, bevattende de namen , geboortedatums en de ledennurmners van de speelsters 

d. De speelduur van de wedstrijden is die zoals genoemd in punt 7, met dien 
verstande dat de tijdsbepalingen vervallen. 

•· Zowel in de pupillen- als in de adspirantencompetitie geldt de 15-punten
regel na 4 innings. 



12. TOER/!00-I'E:!l 

Verenigingen die een jeugdtoernooi willen organiseren, dienen dit uiterlijk 
drie weken voor de speeldatum schriftelijk aan te melden bij het betrokken 
rayonbestuur en bij de secretaris van de landelijke jeugdcommissie. De aan
vraag dient vergezeld te gaan van een opgave van de deelnemende verenigingen 
c.q. het wedstrijdprogramma alsmede van het toernooireglement. Dit laatste 
dient in overeenstemming te zijn met dit jeugdreglement. 
Alle toernooi .en zullen tijdig worden gepubliceerd in het officieel orgaan van 
de K.N. B.S.B . 
Voor de jeugdtoernooien wordt geen uitstel van competitiewedstrijden verleend. 

IJ. ONTHEFFING 

Het sectiebestuur softbal c.q. de landelijke jeugdcommissie heeft de bevoegd
heid in bijzondere gevallen van het vorenstaande ontheffing te verlenen. 

N. B. [n voorkomende gevallen zal dit reglement ook van toepassing zijn op 
jeugdsoftbalwedstrijden voor jongens. 



DE STAND! 

De oefenwedstrijden zijn alveer begonnen. Dat bete

kent àat er weer gespeeld wordt. En van ~dstrijden 

kunnen verslagen gemaakt worden. En velk team de 

meeste verslagen ma.a..kt,ktjjgt een prijsje voor dat 

gehele team. 

De voorlopige stand: 
1.aspiran ten ( j ongemi) 

2.aspiranten (meisjes) 
3.à.ames 1. 

4. dames z. 
5. heren 2. 

6.heren 1. 

0 punten 

O punten 

0 punten 

0 p'Llilt.en 

O punten 

0 punten 

En hoe je een verslag moet schrijven? Niet zo 

moeilijk hoor. Hier heb ik een voorbeeld. 
SUCCES! 

Neptunus opent met 
sterk werpersduel 

De ontmoeting in u1emen tus
sen Giants en Neptunus is een 
echt werpersduel geworden. 
Nederlands beste werper van 
het vorig seizoen, Craig 
McGinnis, bleek voor aanval
lend Neptunus nauwelijks be
speelbaar. 
Neptunian Harry Koster deed 
echter niet voor hem onder. 
Met acht maal drieslag, één 
keer vier wijd en slechts één 
honkslag tegen van Frank Bos , 
slaagde Koster er in de eerste 
no-run-zege voor de Rotter-

damse éqÜipe in de wacht te 
slepen. De Drietanders legden 
in de eerste slagbeurt de basis 
voor de eindzege. Judsel Ba
ranco opende met een honk
slag, die werd gevolgd door 
een driehonkslag van Rockv 

Angela: 0-1. Toen ver volgens 
Jacoba Neptunus ' derde honk
slaa uit het slagperk liet ver
trekken , scoorde A~gela de 
tweede run: 0-2 . Hierna kwa
men beide ploegen nagenoeg 
niet meer in scoringspos1t1e. 



. ,., 
'1 Aan de telefoon: 

Dankzij Hans Spruyt deze maand in het intervieuw 
Rene van Rijk,ex-penningmeester van de club en 
verder een altijd inzetbaar lid. 

Maandagavond kwart over acht bel ik Rene op of het 
goed is dat ik een uur later even kom voor het int
ervieuw.Rene is op dat moment niet thuis maar zijn 
vrouw Niesj~ beloofd ervoor te zorgen dat hij er 
straks wel is.En inderdaad als ik om half 10 aan
kom is Rene inmiddels ook geariveerd. 
Hij begint meteen te spuien,spraakwater genoeg,maar 
er moet wel een beetje lijn in komen.We beginnen 
dus met het prilste begin. 
Waar ben je geboren en wanneer? 

Rene: Ik ben op 11 September geboren in Utrecht'55 
Mijn vader was beroepsmilitair en werkte 

in Schoonhoven in de kazerne waar nu het museum ge
vestigd is.Hij reéd dus elke dag op en nee r want 
we woonden in Utrecht.Vandaar dat we op een gegeven 
moment met het hele gezin,ik heb nog 2 broers(Reggy 
en Roy,die zijn wel bekend)en 3 zussen,naar Schoon
hoven zijn verhuisd.Sindsdien ben ik hier niet meer 
vandaan geweest. 
Welke opleidin gen heb je gedaan en wat voor werk 
doe je nu? 

Rene: Eerst heb ik de M.A.V.O gedaan,toen in Gouda 
de ~.T.S electro/electronica maar die heb 

ik niet afgema ak t.Da a rna ben i k gaan werken in een 
softwarehouse.Da2.r verkochten we computers en een 
team,waarbij ik hoorde,programeercte ze voor de 
klant.Daar heb ik 6 j aar gewerkt en tijdens die 
periode deed ik het avondatheneum in Roterdam. 
Na 3 jaar moest ik daar weer mee stoppen omdat ik 
voor de zaak in het buitenland(Zuid-Duitsland, 
Parijs,Antwerpen,Londen en Deraemarken)moest studer
en.Na die 6 jaar bij het softwarehouse heb ik 3½ 
jaar bij de Nede~landse blindenbibliotheek gewerkt. 



maak van je sportdag géén strapdag 
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 
MISDRLNEN 

Een zaak van de politie.., 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 theaterbespreekcentrale. 
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 voorbespreking voor 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 Wijnen 

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

RESTAURANT 

,,T/NO" 
Haven 14-16 - Schoonhoven 

Telefoon 01823- 2618 

* Voor een 

GEZELLIG DINER, RECEPTIE 

OF FEESTAVOND, 

al of niet in samenwerking met 

Kegelbaan "Oe Engel" 
Komt U natuurlijk ook 

naar "TINO" 



Dit is e 0 n instelling die boeken in braille pro
duceerd en dus niet uitleend.r 11ijn taak was daar 
de computer zodanig te programeren dat hij de boek 
en di e binnenkwamen omzet in voor blinden duidelij 
leesbaar braille.Goede zinsoobouw,het goed afbreke 
van woorden enzovoort.Het was een hele fijne baan 
met een goede onderlinge sfeer.Toch ben ik er weg
gegaan om dichterbij mijn gezin te g aan werken. 
Dat werd bij Drost hier in Schoonhoven,maar daar 
had ik het al snel bekeken.Nar½ jaar was het voor 
mij duidelijk dat ik daar niet verder zou komen 
en ben ik weer gaan soliciteren.Vanaf 20 Januari 
werk ik nu in Gouda bij een bedrijf wat in o~f-set 
apperatuur gespecialiceerd is en daarnaast ook in 
meubels doet.Dit bedrijf wil de a utomatisering 
helemaal gaan veranderen en dat moet gebeuren 
onder leiding van mij.Eigenlijk wil ik weer wis
kunde gaan studeren , maar het werk waar ik voor be
taald wordt mag daardoor niet in het gedrang komen 
Hoe ben je bij Mets terecht g ekomen? 

Rene: Ik heb altijd al aan sport gedaan,veel bas-
ketbal vooral.Bij jullie op school heb ik 

ook nog training gegeven(Vakschool d us).Maar op 
een gegeven moment deed ik even niks.Toen kwam ik 
Rob tegen in de toltien en die vroeg of ik wilde 
gaan rugbyen,Dat 1das in Utrecht dus dat zag ik 
niet zo zitten.Eerl tijdje lat er kwam ik Rob weer 
tegen.Hij en Hi n ha dden toen net de honkbalverenig 
ing opgericht ,of ik daar wel zin in ha d. Samen met 
Otto ben ik er toen meteen op af gegaa n en sin d s
d i e n zijn we lid. 
Hoe vinrl je dat de vereni ging draait? 

Re ne : :.•au heel g oed natuurl ij k.We hebben g oeie 
teams alleen zou h et allemaal no g wat e nt 

housiaster 70 ge n en fanatieker.He_t zijn altijd de
zelfde men sen die het werk d oen en de r est la a t dat 
zich rnaar zo'n beet j e aanleunen. Al s de mensen d ie 
nu VP.el voor d e club doen het nog eens laten af
weten,blijft er niets van over. 



Vooral Rob en Hi~ werken keihard en niet iedereen 
beseft dat.EEn heel belangrijk punt is b.v bellen 
naar je coach als je een wedsrijd niet kan spelen, 
en dan ruim van te voren,of als je niet kunt komen 
trainen. Nu gebeurt het maar al te vaak dat je als 
coach voor een wedsrijd geen afmeldingen krijgt 

en als je er dan een dag van te veren nog even 
vraa gt blijken er opeens een heel aantal niet te 
kunnen en sta je met een onvolledig team.Ik vind 
dat je dat tegenover je coach niet kan maken. 
Bij dames 2,die ik e e n tijdje samen met Hin heb 
getraind hebben we dat aardig bereikt.We proberen 
ze te laten beseffen waar ze mee bezig zijn,er ple
zier in te hebben,conseque nt te trainen en melden 
als je een keer niet komt. 
Ik ben nu gestopt met het trainen van Dames 2 en 
met het penningmeesterschap omdat ik meer tijd voor 
mijn gezin wil hebben en omdat ik weer wil ga a n 
studeren. 
Laatste vraag:Wie wordt het volgende slachtoffer en 
waarom? 

Rene: Eric Lughten ook uit heren 2,omdat hij miJn 
bloedbroeder is in het veld.Eric begrijpt 

wel wat ik bedoel. 

Dat zal ik hem dan wel even gaan vragen.En voor 
jou geldt ook Eric:Denk alvast even na over de 
laatste vraag. Rene bedankt voor het intervieuw af
gesproken op zo'n korte termijn. 

10 juni Amsterdamse Bos 
Kaartverkoop begint volgende 

week zaterdag. 



JOIN THE WINNERS !? 

kom op 

honkbal ! 
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Ik zou Jullie 't 

volgende mede wil
len delen. 

Er is een nieuwe in

gang. Deze ingang 

is gelegen bij de in

gang van Ri,Jkswater-

staat. Geldt dus van 

nu af aan 

GEBRUIK DE NIEUWE 

INGANG 

DUS NIET MEER DE GE

BRUI .KELYKE INGANG, 

MAAR DE NIEUWE,DIE 
BY RYKSWATERSTAATI 1 ! 

dank jullie,dan ga ik nu weer met m'n gewone verk 

door. 
Danvil mijn vrouw ook nog iets zeggen. 

11Zeg Otto laat die 

~ekken maar liggen 

hoorn en Erik-Jan, 

" de volgende keer 

meet je het goed 

hoor~' 
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GLAASJE PRIK BEHANGER? 

Zaterdagochtend 12 April. 
Pelleboer heeft voor van daa g sneeuw opgegeven dus 
ik heb besloten extra vroeg op te staan om van hei 
mooie weer te gaan genieten.Tenslotte is het mooie 
weer schaars hier.Kwiek spring ik uit mijn bed en 
open de gcrrdijnen. Het felle zonlicht komt mijn 
kamer binneh.Snel in de kleren,ontbijten en naar 
buiten.De temperatuur valt nog wat tegen zo vroeg 
in de ochtend maar dat had ik kunnen weten want 
ook daarvoor was ik door Pelleboer gewaarschuwd. 
Fluitend loop ik door de stad en kom hordes menser 
tegen.Dat is altijd het opvallende in Schoonhoven 
bij mooi weer bestormen de mensen ma[;}saal de stra 
ten.Uit eindelijk kom ik via de veerpoort,langs 
de pont bij het zwembad.Daar wordt mijn aandacht 
al snel getrokken door een stelletje op gewon den 
gillende heen en weer rennende kinderen,met in 
hun kielzog een aantal volwasse n die hen in goede 
banen trachtten te leiden.Ze zwaaien met knuppels 
in het rond,lichten een beentje en gooien een bal
letje.Nu gaat er toch een lichtje bij me branden. 

Volgens mij heeft dit wat met kauwg om te maken, 
dat heb ik wel eens op T.V gezien. 
Opeens w~rdt er geroepen: Glaasje prik behanger? 
Nu pas zie ik dat er ook nog een woonwagen op het 
veld staat . Daaromheen is het èèn en al bedrijvig
heid en dus kan ik niet goed peilen van wie deze 
uitnodiging afkomstig is.Desalniettemin laat ik 
me dit geen twee keer zeggen.Behendig spring ik 
over het hek en landt in de bebossing achter de 
wagen • Ik 1 o o P' het v e 1 d op en s te 1 me voor aan de 
heren e n dames ferplaatse.Dat was tamelijk onnodi ~ 
want ze kennen me al,zelfs mijn beroep zoals net 
al bleek.Ik ben belandt bij de Schoonhovense honk 
en softbal veresiging METS,~n dat wat ik net zo 
oneerbiedig heb uitgescholden blijkt de kantine 
te zijn.En een . ~antal leden zijn druk doende om 



R ELA Tl EG ESCH EN KEN 

1 n aardewerk 1001 mogelijkheden 
wandborden, tegels, schalen, 
onderzetters, presse-papiers etc . 

in Delftsblauw en -gekleurd 

met standaard of speciaa l te 
ontwerpen decor 

handgeschild erd en/ of gescre ened 

Laat u vrijblijvend informeren en 
bel: 01823 - 2344. 

B.V. PLATEELBAKKERIJ 
SCHOONHOVEN 
Wal 3B - 2871 BA Schoonhoven 



DRUKKERIJ VERZIJL 
LANGE WEISTRAAT 19 - 23 SCHOONHOVEN 
TELEFOON 01823 - 2125 

HANDELSDRUKWERK 
FAMILIEDRUKWERK 

Uw ide e maken wij ... GOED! 

Voor al uw voorkomende bloemwerk. 

Specialiteit: BRUIDSBOEKETTEN 
met gratis corsages voor het bruidspaar. 

bloemsierkunst 

,Pfie Sirger" 
leo stubbe 
kerkstraat 7 
schoon hoven 
01823-5712 

AUTOMOBIELBEDRIJF SCHAKEL 
off. Ford-dealer 

C. G. Roosweg 4 
2871 MA Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 2967 
werkplaa ts 2425 



de vergissing met een woonwagen voortaan uit te 
sluiten.Twee dames staan buiten op zeer ondeskun
dig in elkaar gezette. ladders te balanceren om de 
boel te verven.Het geheel is niet egaal te noemen 
zo constateert mijn deskundig oog maar bij navraag 
blijkt dit slechts een onderlaag te zijn.Met grof 
geweld worden verotte planken verwijderd en ver
vangen.Binnen gebeurd duidelijk ook het nodige. 
Golvend board ruordt tegen de wanden getimmerd en 
langzaam maar zeker ontstaat een heuse open keuken. 
Een zagende dame verkondigd luidkeels hoe recht ze 
gaat terwijl ze de bank waar ze op steunt ook 
prachtig recht afzaagd. De kantine dendert door al 
het geweld aan alle kanten in zijn voegen en somm
igen zijn bang dat de wanden straks openklapbaar 
zullen zijn.Ik besluit nog even naar die kleine 
bunkertjes te gaan kijken.Het enthousiasme straalt 
er vanaf zoals ze daar rondhobbelen.Welke pakkies 
zoujen er eigenlijk bij deze vereniging horen.Even 
vr~gen maar weer.Rood met gri j s? Dan wordt het clut 
huis zeker ook rood met grijs.Nei want dat mag niet 
van de gemeente,hij mag niet opvéllen.Nou vraag ik 
je wat valt er nou minder op dan een rood-grijs 
clubhuis temidden van allemaal leden gekleed in 
diezelfde kleuren.Ondertussen gaat het werk gewoon 
door en ik geniet want tenslotte heb ik een vrije 
dag vandaag.Plotseling hoor ik een oorverdovend 
lawaai.Ik kijk om en zie dat er een raam uit de 
woonwagen,herstel kantine,is gevallen.Onderdrukt 
gevloek en een man met een baard die beteuterd om 
zich heen kijkt.Ik word weer even ingelicht.Dat is 
nou Otto Ooms,de enige in ons gezelschap met ervar: 
ing op dit gebied.Moest even een spijkertje in de 
plint onder het raam slaan.Toch niet zà'n ingewik
keld karwei.De hamer schoot echter uit op het raam 
en die kwam in vele stukken naar benee gedc:nderd 
Op dringend verzoek van de andere medewerkers moet 
deze man achter het board gewerkt worden.Iedereen 
weet dus ook al van mijn gewoonte sommige mensen 
achter het behang te laten verdwijnen.(Ik vraag me 



af hae)Natuurlijk draai ik er miJn hand niet voor 
. om een aangepaste versie te maken zodat de toe
passelijkheid optimaal is.Bij deze laat ik dus 
Otto Ooms achter het bo-ard verdwijnen.Veel plezier 
daar en voor je gaat nog een mededeling van de 
andere medewerkers: 

'DTTO LAAT DIE HEKKEN MAAR LIGGEN HOOR' 

Dit ontgaat mij ook even hoor,maar ze hebben miJ 
verzekerd dat Otto het wel snapt. 

Tot volgende maand. 

RECTIFICATIE COMPETITIEPROGRAMMA 

Meisjes Aspiranten betrefende 
LODEliH JK -METS 

Was Mei 03 10.00 
Wordt - Mei 01 1~.00 

wedstrij d; 

Rotterdam 
Rotterdam 

Deze wedstrijd valt nu op donder dagavond samen 
met een wedstrijd van dames 2 ook in Rotterdam. 
Eventueel is een combinatie mogelijk t.a.v het 
vervoer. 



Jongelui, 

~ 

N' .v 
~ 

Hier is dan veer jullie j eugdhonk. 
We kregen veer slechts tvee r eacties op de 
prijsvraag,hierdoor zien ve ons genoodzaakt de 
prijsvraag voortaan te laten schieten. 
Diegene die deze maand nog hadden ingestuurd, 
dingen natuurlijk nog vel mee naar de prijs van de 
prijsvraag van het vorige elubblad. 
Aan de hand van loting is de prijs gevallen op: 

Andy W'Jjnandta 
Boerhavealaan 18 

Je kunt je prijs thuis verwachten,gefeliciteerdlll 

Intussen gaan ve gevoon door met het plaatsen van 
puzzels e.d. 
Ook hooen we van jullie stukjes en opmerkingen 
te krijgen.Jullie kunnen deze pagina (of zelfs 
meerdere )zelf invullen met; moppen,raadsels, 
vragen,puzzels,enz,enz,enz. 
Dus peanuts klim in de pen.Wij publiceren het wel. 
Jullie kunnen jullie copy inleveren bij een van de 
redactieleden. 

1 ! ! ! 1 ! ! : 



edactie 

MARC LAGRAND 
ROBERT KOCHLAAN 1T 
SCHOONHOVEN 

MARTHA VAN ESCH 
VOLTASTRAAT 61 
SCHOONHOVEN 

ACRONIUS VAN DER ZWEEP 
REG.HEUTZSTRAAT 16 
SCHOONHO\JEN 

JAN!\1EKE VA~! BRLJr; 
JAN LLJT~ASTRAAT 258 
S CHO O ~;JH 01/ E 1! 

Kopy inleveren voor: 
15 mei 



voor het echte franse stokbrood 
croissant en petit pains 

+..,.!. WIJ~ °"o> 
~ .. 

Lopikerstraat 44, Schoonhoven 
Telefoon 01823-4767 

PURN□T 
vakzari ifl dae -,p he/~ :le(/. 

HA VEN 45 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 3071 

RJ Ultllf ltlll'.'i 

Voor heel 
uw interieur 

Lopikerstraat 18 - Schoonhoven - tel. 01823-3783 

~--~ Haven34 
•~ 2871CN 

n Ort Schoonhoven 
I""' Tel. 01823-2334 

ri i zen Geopend: 
J ma t/m 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 
Lopikerstraat 45 
Schoonhoven 
Telefoon 01823-2773 

Voor al uw 
boeken 
tijdschriften 



W.W.S. 

Parkeersystemen 

Slagbomen 

Verkeersdetectoren 

import-export 
Veldkersweg 35 
3053JR Rotte rdam 
Holland 
Telefoon O 10-18 7921 

~ 


