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SCHOONHOVENSEHONK-EN 
, SOFTBAL VERENIGING «METS» 

EEN BALLETJE 



Haven 70 - Schoonhoven - Telefoon 01823-3725 

swatctîc::= 
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 OP Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2930 

AUTOMOBIELBEDRIJF SCHAKEL 
off. Ford-dealer 
C. G. Roosweg4 

2871 MA Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2967 

werkplaats 2425 
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_s_H'L)8TS 
SCHOONHOVENSE HONK & SOFTBAL VERENIGING 
POSTBUS 89 
2870 AB SCHOONHOVEN 

GIRO 3432583 

AMROBANK 
SCHOONHOVEN 
REK. NA. 43.26 .12.696 

Oprichtingsdatum: 15 april 1983 

BESTUUR: 

voorzitter 

vice voorzitter 

secretaris 

penningmeester 

wedstrijdsecretaris 

REDACTIE: 

Gerard Lutterman 
Lorentzhof 12 
tel: 01823 - 3694 

Hans Maerten 
Yoltastraat 22 . 
tel: 01823 - 4875 

Gitta Lutterman 
Lorentzhof 12 
tel: 01823 - 3694 

Rob Vermeulen 
Newtonstraat 27 
tel: 01823 - 5639 

Rob Voorsluis 
Pasteurweg 54 
tel: 01823 - 5801 

Winston Salomon 

Mar k Lagrand 
Robert Kochlaan 11 
Schoonhoven 
tel: 01823 - 4439 

Martha van Esch 
Voltast ra at 61 
Schoonhoven 
tel: 01823 - 5575 

Miep Vermeulen 
Newtonstraat 27 
Schoonhoven 
tel: 01823 - 5639 

Rina Scholten 
Linnaeushof 3 
Schoonhoven 
tel: 01823 - 3839 



-====-.;;--~-~~--~ ~ Buiten de Veerpoort 1a 
~~~-=~:~ - Schoonhoven, tel. 01823 - 2701 
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Probeer ook eens 
onze uitgebreide 

LEON & CORINE MOOR. 

HAMBURGERS 
7 dagen per week open ! 

Openingstijden 
ma. tlm vrij. van 10 - 23 uur en zat. en 
zon. van 10 - 24 uur. 



VAN DE 
ZI 

Op het moment, dat ik dit stukje schrijf , zijn er 
al vele werkzaamhèden verricht op en rond het 
veld en lijkt het zelfs weer op 'n ech t honk/ 
softbal veld. 
De kantine heef t een metamorfdse '.ondergaan met 
1 n heuse berg in g a ,3.n de a ch t~r z ijde. 

Van de vrijwillige rs die hier l::>e±ig waren, hoo rde 
ik toch diverse malen , "hé, die en die zou de n 
toch ook komen ?II . Waar waren j ullie? 

In de kant i.ne gaan we tijd en s we dstrijden volg en.s 
r ooster a cte de presence _ geven. 
Denk daarbij altij d , dat j ij op dat moment de 
gas tvro uw of gasth ee r va n onze cl ub bent. 

Nu de trainingen inr niddèls ook buiten b egon nen 
zijn, wi.l ik een b eroep ·· op julli e doen, dez e 
trainingen zo trouw mogel ijk te bezoeken. 
Om tijdens ' n wedstrij d als één te am in het 
veld te staan, moet je als trainer tijde ns de 
trainingen alle mogel i jkheden vàn een tea m 
uit teste n. 
Tot slot wen s ik jullie vee l speelplezier ti jd ens 
de oefenwedstrijden en straks de kçmpetitie~ 

. :~, . . . 

Sport groet en , 

G. Lutterman. 

1 



1 H{·Jt setizor:m s{a
1
·· at nu bijna voor de deu~. 

1 

A __ e - eams zu_ en weer aantreden voo~ Qe 
wedstrijden die hun te wachten staan. Met 
dus voor het clubkrantje veel wedstriJd-

1 verslagen in petto. Regel per team, 6en of 

1

. meerdere personen. die een stukJe over een 

. wedstrijd schrijven. Zo kunnen ook mensen 

1 die de wedstrijd niet gezien hebben, toch 

l
l.• weten hoe di e verlopen is. 

We willen vanaf nu in elk clubblad een 
"moppen" - , een "vraag en aanbod'' en de, ook 
al iti het vorige nummer verschenen, "wist u 
dat" pagin!::1 zetten. 

! 
Op cle "vraag en aanbod" pagina kan je een 
advertentie plaatsen~ Wil je dat of mis
schien weet je een goede mop of een gewel
dig nieuwtje laat het ons dan weten! 
Alvast bedankt .... 

11 
"I ~ ------------------------
! 

11 

Il n 

Il 
Il 

4 EI 

1 2e nummer. Li,e jaargang 

~-
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ii 
il Alle competit s dis in dit clubblad oposnomen d 

;:;) ~! 
zijn, zijn voorlopig. Helaas zijn de definitieve p 

• . _d_· compecities nog niet bekend. Dit houdt in dat er t 
1 _ mogelijk nog heel ~1eel zou kunnen ueranderen. Ik !!· 

weet nu al bijna zeker dat er bij de açlspirant ij 
jongens nog een team bij kbmt, nl~ Eurostars, • 
maar de wedstrijd data zijn uiteraard nag niet .1~,,•_ 

bekend" 

1 
ALLE WIJZIGINGEN ZULLEN DIRECT DOORGEGEVtN WOR- p 
DEN AAN DE TRAiî\lEns, ZULLE!\l CEPUBL ICE[HD RIJEN ll 

li IN DE KANTINE, EN ZUl.LEf~ OPGENOMEN \.JORDEN IN r~ 

1 HET VOLGENDE CLUBBLAD. u P: 

1- h_'--sericht aan alle scheidsrechters. q 
1 h 
- Bij het opstellen van het schei rechtersrooster d 'I had ik ui ter aard nog niet de gegevens van het n 

rayon t.a.v. scheidsrechters aangewezen _door het,lll
rayon. We mogen er vrijwel zeker van zijn dat 
wij scheidsrechters aangewezen zullen kt gen 

1 
voel' de wedstrijden van zowel Dame:::, als Heren 1 G ,,, 

1
-

Zodra deze gegevens bekend zijn, zullen die meD- 1 
sen die als scheidsrechter ingedeeld ~ijn van r 
mij bericht krijgen. •

1
; 

Mocht er aen scheidsrechte~ van de bond aange- I 
wezen zijn, dan dieJ:en de trainers er vonr te 
zorgen dat d~ scheisrechter een consumptie aan
geboden krijgt. Diegene die kantinedienst heeft 
dient dit dan ook op te schrijven voor de penn-

S. 



~ ::=;rr:=:: ;:":: :: ;:=;:· :;~ S '. '· ;: ;:; ~~5~ ;::;:~o N zu ID-WEST NEO. 

1

1

1 Deelnemende- teams: 1.Fey -enoord; Rott -erdam~ 2" Gophers; Maassluis -.~- -

1 
! 3. Hawks; Dordrechto 4. St. Lodewijk; Rotterdam . 
11 5. Mets; Schoonhoven~ · 6. N.o"c. '86; Rotterdam" 
h . 7. Schiedam; Rotterdam. 8 . Sparta; Rotterdam. 
l 

11 
j pag/datum. 

'1· Za. 25-04 Schiedam - Mets 
Za. 02-05 Mets - N.D.C.'86 (Nado) 

1 Za. 09-ÖS Ha1.11ks - Mets 

fl' Za. 16,..05 ~lets - Feyenoord 
· Za. 23-05 f"lets - Sparta 

9\il Za·~ 30-05 St. Lodewijk - Mets 
11 !a• 06-06 f'lets •- Cophers 

1 
.:.a. 13-06 Gophers - Mets 
Za. 27-06 Mets - St. Lodewijk 

i Za. 04-07 Sparta - Mets 

l)jM9.• Plaats. 

14~ □□ u Rotterdam. 
09.00 u Schoonhoven. 
12.00 u Dordrecht. 
09 . 00 u Schoonhoven. 
09.00 u Schoonhoven. 
12.00 u Rotterdam . 
09.00 u Schoonhoven. 
14.00 u Maassl uis. 
09 . 00 u Schoonhoven . 
10.00 u Rotterdam. 

V ~ .t i j,d_. 

12.30 uur. 
n.v.t. 
10,,30 uur. 
n~v .t~ 
n.v.t . 
10.3CJ uur. 

:1 

n.v.t. ! -
1? ·,o uu·•· - til.....:- . 4-. ) 
n.v.t. 1 

08.30 uu r. 1 il _ _ _ _ __ ._. ______ _ Zomerstop _________ _ - .. - - -1 
Zo. 09-08 Fe'iènoord - f\1ets 

.za:. 15-08 . 1';J.ó,C.i86(Nado) - r·,1ets 
, Za. 22-08 Mets - Schiedam 

10.30 u Rotterdam. 09.00 uur~ l 
12.30 u Rotterda m. 11.00 uur. 
09.00 u Schoonhoven. n.v.t. 

11 Z a • 2 9 .,.Q 8 1"1 ets - H awk s 

i " \foor al'J.e thu~s \,Jedstrijden l~~-het _veld k~-~~r te zetten 

09 . 00 u Schoonhoven . n.v.t. U 

geldt: uiterlijk om 08.15 uur aanwazig :~n, _J_I 
en om in _ta spelen • 

. ~ .,;,- -~~ ..,_...,,, ~=:"':;;.. ~,.::,1 --- ""-- "''1:,l,..__._~ 

·t 



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. 

blaernaierk.unat 

,,%Strger" 
leo atubbe 
kerkstraat 7 
schoonhoven 
01823-5712 

-- ~"':'~ 
01 StfU l ft ,oo~ •• uw ll~00 1tOMIOI~ Clli:jD1123 5050-" 

•OISTRUt 
,/',. 101 • 

~4'ooN"\\~\: 

uw doe-het-ze11 centrum 
Koestraat 102, Schoonhoven 
Telefoon 0 1823-5050 



EETCAFÉ 
'V))( <Ó//, 
~ 3o?Ne:t even an.dvz_,1 

het café met 150 soorten bier in voorraad 

v.d. MAAS' 
KWALITEITSBAKKERIJ 

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

Jrla,i~ 
couture 
schoonhoven 

tol 12 
telefoon 01823-5155 

Telefoon 01823 5200 

o lotie 
- kleding 

2e hands 

- keramiek 
handgemaakt 

Olga en Lous. 

haven 34 
2871 ch schoonhoven 
telefoon 01823-4940 

"DE BREIHOEK" 

tJoe -Jf an.dwericen 
Slof/én -4/óurnituren 

Loplkeratraat 35, Schoonhoven, tel. 01823 - 5018 



~ 
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f.9.!:'.!.!::ETITIL.1,287. S.H"S, .V. ~1ETS. ADSPIRANTEN J0NGD~7. Rayo n Züid ~West Ne,de 

Deelnemende teams: 1 . 
3. 

(Thuis wed~tri j den 5 • 
om DB .0 0 ulJr aan- ? • 

Blue Hitters; Put tershoBk. 
Braves 2; Goud ·a . 
Hawks 2; Dordrecht. 
Mets; Schoonhóven. 

2. _Btji;1 ek;··5p ijkênisse$ •·· 
4. Gophers 2; Maasslui s~ 
6. St~ Lodewijk; ~ott erdam 
8. unrcorns; Hellev6ets l. 

• . ... ' q 
lil 8 i l 9 Z 1 J n • ) .• • White Breams; Gorinchem. 

Dag/ dat uny_. Wedst rij_çi_;, .T_ij d. .P~.2,.t s. 
Vr . 24-04 
Za. 09-05 
Za. 16-05 
z~.- 23-05 

; ~-~-~ 30:-0 5 
f, Z.a" 0-6-06 , 
F Za,~ 13-06 

Vr. 19--06 
Za _. 27-06 
Za. 04~-□ 7 

;_j-,- - - - -

. Zf3 •. 08-08 
::vr. 14.;;.öB 
';zs ~ 1 s..;aB' 
:Vr; 28-08 
z a ~ · os.;;09 
Za. 12-09 

Hawks 2 - Mets 
Mets - Unicorns 

18.3 0 u Dordr e·cht , 
09.00 u Schoonhoven. 

White Breams - Mets Gorinchs m. 
Brauas 2 - Mets 10.00 u Gouda~ 
Mets - Botlek 09.00 u Schoönh ove~ e 
Blus Hitters: - Mets 14 .30 u Putter shoek. 
Mets - st. Lodewijk □ 9~00 u Schoonhov en _.~ 
Mats - Hau1ks 2 1:8. 30 u Schoo nhoven. 
Mets - White Breams 09.00 u Schoonhov en ~ 
Mets - Gophera 2 09.00 u Schoonhov en . 

_ _ _ _ _ _ _ _ Zomerstop _ _ ~ _ . ____ _ _;, _ 

Mets - Slue Hitters 
· f"lets - Braves 2 
Botlek~ Mets 
St . Lbdewijk - fl"lets 
Gqphers 2.- Mets 
Unicorris - Mets 

09.00 u 
18~30 u 
09030 u 
18.30 u 
î0.00 u 
10.00 u 

Schoonhoven~ · 
Schoonhoven. 
Spijkeni sse ~ 
Rotterdam . 
f'laass luis. 
Hellevoe tsl üis. 

Vertrek tij d. 

17.00 uur, 
n.v.t. 

08.30 uur" 
ri ~ v _,. t. 

,: . 

12.45 , .uur" 
n.v.t. 
n.v. t . 
n.v.t" 
n.v.t" 

n.v.t. 
n.v.t. 
OS.DO uur. 
17*00 uur. 
08.15 uur. 
os~oo uur. 

,,..=.~"~•- ---~~~~~~~~-m• 1'.~..,-~,:'~~~-==-~~ 



r;::::;=:=~~-- -~--'!. ~--=..~~~"'-~-------:!'."";;·-;,·· ·-
COMPET IT IE 1987$ s.H.s.v. METS. JONGE NS JUNIOREN. RAYON ZUID-~ST f'JEO. (8 1,) 

Deelnemende teams : 1. Braves; Gouda. 2~ Fe yano or d; Rotterdam. 

DagLdaturn" 

Vr. 24-•04 
V r. 01-05 
Vr • 08-05 
Vr. 15-05 
Vr. 22-05 
Vr. 29-05 

9011 Vr. 05-06 
Vr, 12-06 
Vr. 19-06 
Vr. 26-06 
Vr. 03-07 
Vr. 1 o..;07 

Za. 15-08 
Vr. 21--oa 
Vr. 28-08 

3. Gophers; Maassluis . 
S, Mets; Schoonho ve n. 

4. st. Lodewijk; Rotterdam. 
6. Nept unus ; Rotterdam. 

Wedstrijd. 

Feyenoord - 1'1sts 
~1ats - Gophers 
Mets - St . Lod ewijk 
Braves - Mets 
Mets - Gra ve s 
l'l e t s - rJ e p t u nu s 
Neptunus - frets 
Mets - Feyenoord 
St. Lodewijk - Mets 
Gophers - Mets 
Mets - Gophers 
Feyenoord - Mets 

.,. 1, id • 
... !... ... ~ .... Plaats. 

18. 30 u Rotterdam. 
18. 30 u Sch o 9riho v en. 
18.30 u Sc~oonhoven. 
19.00 u Gouda. 
19.00 u Schoonho ven . 
19. 00 u Schoonh oven . 
19 .00 u Rotterda m. 
19.0 0 u Schoo nhoven. 
19.00 u r-lotterdam. 
19.00 u Maassluis. 
19.00 u Schoonh oven . 
19. □ 0 u Rotterdam. 

Zomerstop __ _ _ -- · ____ _ 

Braves - ~1ets 
l'lets - Neptunus 
Mets - St. Lodewijk 

18 .00 u Gouda . 
18~3 □ u Schoonh ove n. 
18.30 u Scho6 nhoven . 

Vertl'ek tiid. 

17.00 uur. 
n.v.t.. 
n.v.t. 
17.45 uur. 
n . v .t . 
n.v.t. 
17.30 uur. 
n. v .t" 
17~3 □ uur~ 
17.15 uur. 
n.v.t~ 
1 7 ~30 uur~ 

16"45 uur. 
n .v.t. 
n" v ~·t. 

Voor alle thuis wedstrijden geldt; uiterl i jk ~,n uu r voor aanvang van de 
wedstrijd aanwezig zijn; dus om 17.30 u resp~ 18.00 u om het veld klaar te 
zetten en om in • te spelen~ --~---·-



,' ~ 

r-~□~~E~~~1~9~~~--S.H--:-;,.v~-~~~s. DAME;-: TWEEDE KLASSE RAYON ZUID-WEST :;:-D, 

- O~~inemend~ tea ms :: 1~. Alexand ria '66; Rott erda m. 2. Blu e Hitters; Puttershoek 
•~ ~3,.Bl~a ~i~rs; Numansdorp. 4~ O~Z .~~ ; Rotterda m. 

5. Green ·,sox; P'liddelburg. 6. 1'1ets ·; Schoonhove n. . 
7. , N~D.C. 1 8(5; (N?do ) R1 darn~ B. unit:o -rns ; Hellevoetsluis.: 

J11 teget1~telling .tot voorgaande . ja!."eîl heeft de compet1t·.it} leiding beslo t en 
OfTI in de , tw.eede . klasse . anderh 'a lve cornpeti tie te spelen . Oi t houdt in dat 
e~ ; dri& -ke ir t~gen elke tegenstander gespeeld moet worden. Dit heeft als 
kon$e. ·que_ntie dat. de ct,ames een zeer vol programma zllllen moeten af1118rken~ 
De. reden, van het spl;llen van anderhalve compe ti tie; is dat het een betere 
voorbereiding geeft voor het e-el"ste klas se, waa r men een dubbele comp et i,tie 
moet afwerken. (Vaak ,4 , wedstr ijden in één weekend.) . 

D~g/d~tu~. wa.dstrijd .9 _ Tij~. p)_'?-_~~ \terts~ Ti"i 1• 

Ma. 
Wo. 
•ulo. 
Dö~ 
Wo. 
("la• 

·Wa. 

27-04 
Q6';.;;.Q5 
-13;..05 
21;;..05 

.27-05 

Green Sox - M.ats 
Mets - N .D. C • ' ( N ado) 
Mets ""' Unicorns 
Blue Stars - Mets 
Met s - . Blu~ ~itters 

0 1-0 ,6 Alf.lxandria '.66. - f'1.ets 

19.30 u Middelburg . 
19 •. 00 u Scho onhov en. 
19$00 u Schoonhoven. 
19~ □□ u Numanadorp. 
19&00 u Schoonhoven. 
19.30 u Rotterdam . 

1 Q,-()6 l~~ts . - D. Z .B .. ·19 ~ 3D u Sch oonhove n • 
1 Ma. 15 .-0 :6 Gr~e-n .Sox - f>1e_ts 19 .30 u l"iiddelburg. 

Wo • . 1:2~:06 Me~t~_ :.:._Gre~n-'sox. 19 .30 ' u Scl1oonhöve ri. :,, 
Zà'. 20..:cf5 iiJ;'o·J:r~-i•fféîfNado) - !\/Jets üf.oo u F-fotter d'am~ 
Wo. 24-06 Mets - N~n.:-ç·; :1.86{Nèdo -) 19 " 30 u Schoonhove n. 

17.15 u~. 
n.v ~t~ 
n~v~t~ 
17.30 uuro 
n.v~te 
, a. o □ · uur~ 

n .v.t ~ 
17.î5 uur. 
n-.v ·.t. 
16.30 uu r. 
n.v.t. 

;- --~ -· ... . ,. ,: - . . . . · '·-~·1• ::.1:. '"I ~- ... :: ;r:;,. . ·· 1.-. , -.. /·.::, ··, ..... :i 

.. _ _ ... ---.... -., ......... _., ___ • ..... ___ ,_ vE,rva~g op vo,.i,;,,,H,C b. ad L.1 ,O .a 1, . j 
. ~;~-~ :;·~--~-. --~~;;~••=~~~ ~~~ ~~~~~~ ;~~ -:!"~ ~ ;':.~~;f~ -.-~= ;:~~;f'~~~~ :11.>iJ.~~: l. " , ... 



--- - -
Dag/datum. 

Ma~ ·29~□6 
01. ~Q~06 
wo~ os~o7 
Do~ 09-07 

Vervolg competitie Mets Dames 1. 

Wedstrijd. 

uriJcorns - Mets 
Mets - Unicorns 
Mets _- Blue Stars 
Blue St~rs - Mets 

Tijd. Plaats. 

1 9~3 □ u Hellevoetsluis. 
19.30 u Schoonhoven. 
19.30 u Schoonhoven. 
19.30 u Numansdorp . 

- . . ----- . ---- Zomersto p 

Di. 04 -08 Mets - Blue Hitters 19.00 u Sch oon hoven. 
wo. os..;.oe Blue Hitters - ~ets 19.00 u Puttershoek~ 
Ma. 1 Q.;..08 Alexandria 1-66 - Mets 19.00 u Rotterd am. 

' ·Il D~~ l1-0~ Mets - Alexandria'66 19.00 u Schoonhoven. 
~ - D1. 18-08 Mets - D.Z.B. 19.00 u Schoonhoven. 

Wo. 19-08 ; D. z .• B. - Mets 19.0 0 u Rotterdam . 

Vertrek TiJd. 

rs.oo uur. 
n.,,.t. 
n.v.t. 
18.00 uur. 

n.v.t. 
17.30 uur~ 
17.30 uur. 
n.v.t. 
n.v.t. 
17. 30 uur" ! 

l 
N.B. o.z.~. is al~~o~ vanwege het terugtrekken van Bernis~e overgeplaatst H 
naar de tweede klasse. Il 
Voor thuis . wedstrijden gel_d _t: uiterlijk één uur VOOl' aanvan g aanwezig zijn 11 
□ Il) het , veld . op te zetten en o.m in te spelen. . î 
Z9als Jede~een kan zien is het programma erg vol. Dit zal da nodige inzet 1 
van · dà ' speelsters van Dames 1 vereisen. Vanaf deze plaats wensen wij _julli e 1 
dan ook sterkte toe, zodat wij met z'n allen kunnen z orgen voor een sport - 1 
ief en vooral succesvol seizoen 1987. DS definitieve select ie van Dames 1, · 
f\l,~,e.:r:-ook van aUe andere teams zal na- de oefenwedstrij den pl aats v inden . 
Namens de trainers commissie, met vri.endelijke groeten 

Rob ,Voorsluij~. h 
·--~~-



r·-·· ... -- ,~ 
Jl.; De 1?.edenker van het spel, Cees Santifort, 
1

1

1 n oemde op : ,Papendal ook een aantal varianten 
•·· bij < het spel. Ondermeer 'kwam het slowpitch-

softbal ter sprake, waarbij de .bal .. vanaf een 
1 \verpplaats ., zoals bij honk- en softbal, 
- wordt opgegooid door ieman d va n de t_egen-
i · partij. Laten we voor . het g~mak maar zegge n, 
- opk met het bekende pisbdogJe. · 

Het gaat er immers om . om het slacm te sti,.. 
mulèr en . 

Dé "KN·BSB, fü; laatste tijd wel erg geplaagd, 
gokt -,op ledengroei met het nieuwe spel. 
D~ ll. · 11 ,25 .~~r jaar (incl. een verzekering 
die voor een rec:'c~!>lt nioet wor den betaal d aan 
de bond, .hoeft ' dàn geen belemmering te zijn., 
O.ok g_e: eenvou dig e spe~lregels , die- men aan 
bf&;f.;Je:Jders . :in een kleine cursus van slechts 
clr:r:e_: avonden wi1 gaan ui tleggc➔n t hoef t geen 
,:r,err{ te zijn. :Maa'r ho eve el kans heeft dit 
spè) ... in honk en softbalkringen, terwi j 1 in 
ve~l ~clubs n ie t een s aan peanutbal word t 

-gedaan? 

Doqr ·· veet clubs zullen proble men worden 
>Il .,opg~ worpèrt, -·: zod~ t rustig. ?e~t eld k~ .. n . word en ' 
~ ijat ~reen stukJe mental1~e1tsombu1g1ng 

dient pla 'ats te vinden voor dit echt een 

succ;~ _-,;ordj;. ~~ 

n \ {o>so ·'>··/ 
:lf 

(1 

J_ 
-Al 
il! ;Il~ ;l- · .. · 
.~~ 

~: '\ .J 6- .~' ä--C\,_. \.-.<.. . . 
- ~ ~ .· ""--

1?~ 
I f?'". 

Il I 

2.2. 

. ·__J· .· · . ' • ., '.' .'!·· .. . . . : 

. , 
' ..... • ... - ------ --·---- ... J 
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l~□MPETITIL 1981 :~ 5 .. -H.s. V. METS. HEREN 1. TWEEDE KLASSE R~ YGN ;trIO""'.~EST NEO~~ 

Deelnemende T.eams .: 1. B1ue. Stars; NL!mansdbrp" 2 ~ Met s; Schçiönhov .en. 
3. Old . Riparians; Oude Tonge.4. Red Geese .. ; Gos{!. _ ·· 

-5. lJnicorns; Hellevoetsluis . 6. Whit e Bre~ms; ê6':rin:'chs[ll0 ë 

DagLdat um~ Wed s .trJ~j_ç!_ ~ Tijg_. J:lAats . Vertrek ti'jd '; · 

1 Za. 25-04 Mets - Unic orns 18.30 u Schoonho ven . n .v.t. 
Zo. 03-05 Red G,eese - ivi'ets 1 1.00 u Goes. 08.00 uur. 
Zo . 10..;.05 Old Riparians - Mets 14.3 0 u Oude Tong e . 12.DG " 

1 Za. 16-05 Mets~ White Breams 18.30 u Schoonhov én ._ n.v.t. 
Zo. 24;...05 Blue Stars - Mets 11.00 u Numansdo r p. □ 8~30 uur. 

~11 Zo . 31-05 Unicotns - ~1ets 1 LOO u Hellevoet sl uis. 08.30 Il 

Ma. 08-06 Mets - Red GeBss (+) 18.30 u Schoonhoven. n.v.t. 
Za. 13-06 Mets~ Old Riparians 18. 30 u Schoonhoven . n.\i.t" 
Zo* 21-06 White Breams - Mets ? Gor inchem . ? -

Za . 27-06 Mets - Blue Stars '18.30 u Schoonhov en . n . v.t . 
Za. 04-07 Mets - Unicorns 18 $ 30 u Schoonhov en . _ n .v. t t 

Zomerstop ------ - -- - --- ---
Zo. 02-08 Red Geese ... Mets 11~ □ 0 u Goes~ 08.00 UU:C-o 

Zo. 09-08 Old Riparians - Mets î4a30 U oude . Tong e. 12.00 " 
Za. 15-08 Mets - White Bfeäms 18.30 u Sc h oonhov e n . n . v.t. 
Zo. 23-08 Blue Stars - Mets 11.00 u îJum"insdor p. 0B.30 uur. 

N.B. (+)=Maandag 2e pinkster dag. 
Voor thuis wedstrijden geldt : uiterl ijk om 17.00 uur aanwezig zijn. 

l!;:;;:i ::::::;;;; ::;;::: J :=: : : : ' : := :====;-= _4!CJC \ S9 1i~~~ -~-j 



UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* Ook uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzorgd. 

BOEKHANDEL 

LORUS, 
't horloge ,.-,;::::::.~, 

datje 
veel 

bespaart. 

14 
LORUS 

OUARTZ 
Van f 25,- tot f 169,-

~ ~~v~~1.~UTveo 
L____3 Telefoon 01823- 2262 

Juwelier-Goudsmid 
Lopikerstraat 36 . Schoonhoven 

Telefoon 01823-5365 

0 0 m S administraties 

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

administraties, belastingen, loonadministraties 



bnllen t.>n 
contactlenzen Riens Optiek haven 75, 

tel 2328 

Wij danken onze 
adverteerders voor hun 
bijdrage aan dit boékje . 

Ons advies is daarom : 

KOOP BIJ 
ONZE 
ADVERTEERDERS . 

ct,'t'tOA 
Levis 13 Lois 

Lopikerstraat 13 
Schoonhoven 



_.., 
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COMPETI Tl E 1 9 B 7. S s H.S. _\f _._ ME_J_~•-ljE_R._Çl,1_2_. R ES ! _ 3_e -~_l,,_l\ SS E A RAYON Z U 1_!2_::iJJ_E_SJ Til_, 

De e lnemende . Teams: 1. feyenoord 4; ~oiterdam, 
3. Mets 2; Schoo~hoven. 

2. Gophers 3 ; Maassluiso 

5. Sbhiedam 4; Rotterdam. 
4. Rowdies 2; Ridderkerk . 
6 . Zwij n drecht 4; Z'drecht. 

Dag/datum. \1Jedstri id. Tijd. Plaats. Vertrek tijd. 

Zo. 26--04 Z w i j :~ d recht 3 - Met s 2 10.00 u Zwijndrech t. 0 8.30 uur. 
Za. 02-05 Mets 2 - Zwijndrecht 3 18.30 u Schoonhoven. n~v.t. 
la. 09-05 Mets 2 - Feyenbord 4 18.30 u Sch oon hoven. n.,, V • t 1) 

Zo. 17-05 Gophers 3 - ~ets 2 14~30 u Maa s sluis. '12.30 uur. 
Za. 23-05 Met~ 2 - Rowdies 2 18.30 u Sch o on hoven. n.v.t. 
Za" 30-05 Schiedam 4 - Mets 2 10~ □□ u Rot terd am. 0H,30 uur. 
Ma. 08-06 Zwijndrecht 3 ~ Mets 2(+)10.00 u ' Zfuijh dracht. 08.30 uur. 
Za. 13-06 Feyenoord 4 - Mets 2 14. 30 u Rotterdam. 13~00 uur. 
Za. 20-06 Mets 2 - Schiedam 4 18.30 u Schoon hoven. n.v.t. 
Zo. 28-06 Rowdi e~ 2 - Mets 2 10.00 u Ri dderkerk. 08.30 uur" 
Za. 04-07 Schieqam 4 - Mets 2 14.0 0 u Rotterda m. 12.30 uur. 
_______ .... ___ -· __ Zomer _st\JP _ ___ ___ _ _________ - -

Za. 08-08 Mets 2 - Gophers 3 18.30 u Schoonhoven. n. v" t. 
Za. 15- 08 Gophers 3 - Mets 2 15. □ 0 u Maas sluis 6 13.00 uur. 
Za" 22-08 IY!ets 2 - Rowdies 2 18"30 u Schoonhoven • . n.v.t. 
Za. 29-08 Mets 2 - Feyenoord 4 18*30 u Scho onhoven. n.v.t. 

[ N.B. (+) = 
. Voor thuis 

Maandag 2e pi nkster dag • .. ·. . _J 
wetJ_s~~-i-:~:-~--~~:ld.t~~-i ter~.i~. :: ~-1~~~~-~. ::nw:~.: .. ~~~,-M~ . 

_,,f ,. 111••--..._...__-- _ _,,,,.....,,-., ~w- :,Q;~~ ;,"''Vft' . . - ~P:t. 'l"'_,. % • .:<>l/~ , ·t;,ct- ._ 00"~ 



1 --- ... ~~~-- _. ,._ ..,_ '"oD!Z ±:~ 

. □ verzicht van al le competitiewedstr ijden, met verme lding van De scJ:lei~ 
~-~r(s) en de personen die js_?rij:;J~e~dianst dra aie n ~ 

QaoL'.daturn, Wedstrijd. Tijd . 

Za. 25-04 Heren 1" 18"30 u 
Wo. 29...:04 Dames 2. 1 9. 00 . u 
V.r • 01.-05 .. J. Jun. 18.3 0 u 
Z a 111 02-05 M. Adsp . 09.DO u 
Za. 02-05 Heren 2. 18. 30 u 

· l!lo. 06-05 Dame s 1. 19.0 0 u 
Vr. 08-05 J . Jun. 1 8.30 u 
Za. 09-05 J. Adsp. 09.00 u 
Za. 09-05 Her en 2. 18. 30 u 
Wo. 1 3 ~05 Dames 1. 19.00 u 
Z a. 16-05 M. Ads p. 09 .00 u 
Za. 16-05 Heren 1~ 18.30 u 
Wo. 20- 05 Dames 2. 19. 00 u 
Vr. 22 -05 J. Jun. 19.00 u 
Za. 23- 05 M. ,::\dsp ~ 09.00 u 
Za. 23-05 Heren 2. 1 8~ 3 □ u 
Wo. 27-05 Dames 1. 19 .0 0 u 

Reggy eA Hans Spruyt. 
Roy en Er ik L. 
Ac r onius. 
Rob Voor slui js. 
Hin en Marco. 
Michael en Ro nald ■ N. 

Otto. 
René. 
Aad en Erik v.d. Haar. 
Erik -J an en Rob Ver. 
Philip. 
Otto en René. 
Roy en Coos. 
r"1ichael. 
Rob Voorsluijs. 
Reggy en Hans Spruyt. 
Hin en Philip. 

Kant inedie nst. 

Marc L~ en Stefan S. 
Lu cienne en Joost. 
Di a na en Ninèt. 
Patr i cia en Evelien. 
Marth a en f•li ep . 
Ger ard. 
Nico en Leo;. 
Ellen en Saskia" 
J aco en Boudew ijn. 
Helen a en Carmen. 

IL 

Fel i ei a en P at r i ei a • j , 
Bep en Ha ns l"lae rten. · 

Gitta en Janneke. . , 
Se bastiaan en Edw i n. ( ' 
Fel icia en Ellen. · 
Anja en Niesje~ 
Ton V . Arkel . 

Vr o 29- 05 J. Ju n o 19.00 u Acronius~ 
Za. 30-05 J. Adsp. 09.00 u Ronald v.d. M. 

Ineke e n Diana~ 
Oanielle en Bia n ca. 1· 

Zie voor de afspraken t.a.v. kantinedie n st dr aa i en h.et eers te clubblad van 
1987. 1 

(l • ,.. .,.. . o Z:i IP•* ;; 1 2 2 7 ==== ~ 
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DE IGE ! 
Wij felicit er en met hun ve .rjaardag deze maand : 

14 Apti l :_ 

, 17 . April: 

18 April: 

hoopt . Annetj e Bierma 26 . te ·worden 
en op de zel fde dag is het de13st e 
verjaardag van Bianca Krebbékx . ·· 

is onze hoofdredactrice Martha van 
de Meer - jarig (haar leefti jd mogem 
we niet noemen). 

viert Eline Meijst haar .23ste verjaar
dag. 

21 Apr i 1: .is Roland van Ipenburg jarig en wordt 

01 Mei 

02 mei 

14-jaar. 

Hettie van Moûrik wordt op die da9 
een dame van wel 14 lentes ~ 

Jan Leenslag, hij wordt een kwart eeu w 
oud. 

De redactie wenst de jarige-joppen een 

dag toe." 61:\f Lict!:ÈéRD,~ 

1 
hele fij n e : 1 

; t \1! , __ _ 

---
IS. 

1 

1 



Het WK-debacl e 

Sportief was het WK hon kb a l een grandio os succes, 
maar finan c i eel bracht het de,KNB SB opde ran d van 
een fa i llisemerit. boor a lle rle i k n ull igheden en 
fouten is het total e tekort opgelopen to t FL. 418. 957 ,=1 

De helf t hier van is voor rekening van de bon d , ter
wij l dé stichting · WK dé a'ndere helft voor haar reke-

, f ni ng neem t . De bond had in het . verleden een reser-
•.• t vering van Fl.100.000,= gemaakt, zoda t er een totale 

ve rlie spost v an Fl.109 .4 78 , = overblijft. 

1 
Ditd verlies moetdnat

1
·uuddijk wedggewerkt wohrdenld~·· het 

wor . . t gewoon. op e e en va n e KNBSB · ver aa • 
· 1 De bondscontr ibutie wordt dit, jaar verhoogd tot 
i fl.31,= v oor seniorleden (was Fl.28,00) en fl.13,50 

voor junior en pupi.llenlede rdwas fl.11, 75). Volgens 
de bond is deze v erhog ing geen . gevolg van het slechte 
resultaat van het}iK , maar een verhoging die al voor 
het WK gepland was. · 
I k heb hier ste r k mijn bed enk ing en over, maar wat d oe · 
het er allemaal toe. Het is gebeurd, het pu in moet 
ger ui md worden. Wie weet wordt het WK in 19 . • ? 
voor Nederland wel een echt ·.succes" 

RÓb Vermeulen. 

l - -j Aa n::;luitend op dit stukje wil ik nog een árti k él uit 
l').et ti jdschrH t " PLAY OFF" ,,van maart 198~ .-J?ubUce r en . 

KN'1.SB-bestuur .. mag blijven 

van Bondsraad 



'' 

, 'Ze dronken een glas, ::?8c,de• 
den een plas en a!les bleef_ . 
zoals het was'. Dit oeroude 
gezegde bleek op zaterdag 
14 maai1: w,N~~u· eens ongeio• 
felijk veel, waarhe id te be-. . . 
vatten. De met veel span- · · 
ning ~~gernoet .. gezjene .: 

• Bondsraad van ·de· KNBSB 
heeft helemaal niets opge 
leverd. Het beoogde · be- -. 
stuur, met Pete.- Laanen aan 
h~t hoofd, . werd gei;ozen, -

. omdat de · · !Sonds i aad het 
niet aandurfde het presidi
um, of in elk geval een deel 
daantan, zijn congé te 
geven .. 

Een hoop geschreeuw , maar wei
nig woL Een dpor Rayon Haarlem 
aangékondigde motie van wan· : 
tmuwen wero niet ten uitvoer ge-

' bracht. · Niet in dë laatste plaats -' 
omdat het bondsbestuur - voor 
een deel direct verantwoordelijk . 
voor het WK -éçhec - uiterst de-

.vo~·t :het boetekleed aant rok. 
. Door _het ·eens ' tè zijn met de 
. _ vergadering had het gevoe rde be-

1.eid .ten · aanzien van· het wereld
kanipioenschap geen verdere ge• 
volg.en. "Ja, ,daar zijn we het mee 
eens", zei waarnemençlvobrzitter 
Van der Vlugt eri ging ovèr tot de 
orde vande dag :. 

Hoewel deze invaller-voorzitter 
.. de _ vergaçlerjng . leidde. was de 
_invloed van de nieuwé mari, Peter 
laànen, al °i:iuidè Îijk 'voelbaé(r. Hij 
'chanteerde' de Bondsraad een 
paar keer door te stellen dat hii 
alle.en aan het ka_iwei wilde begin: 
hen rnet de club, die op dät rno
ment achter de täfoi zat En ómdat 
iedereen ervan óvertuigd 1$ dat 
Laanen een prima. voorzitter za! 
zijn. bleef een i:n.otie vàn wantrou 
wen '. die Ànë·'(,án Drie Krol na
mens 'Haarlem' in zijn binnenza k 

· Laanen zal het volge Äd jaar onge 
twijfeld beter doe 11 danVa n der 
Vlugt. die de in januar i plotsefing 

overleden Van der Heijden (pos ·· 
tuum beno emd tot êre-voorzitter) 
verving. Van der Vlugt hàd de 
vergadering nauwelijks onder 
cor,trole,.en probeerde de goege-

- meente voor te hegen, dat er nog 
geen contact was getekend met 
de Stic hting .··.· Sportinitiatievën 
Haarlem ove r de komende ,tjrie 
honkbalweken. · Dat was echter 
wei het geval en voor penning
meester Dries de Zwáan réden 
om op te stappen . Dit al vooraf 

aangekondigde vertrek kwam 
omdat De Zwaan -geen vertrbu
wen :had i_n de 'doorSSIH en het 
bond~bestuur overeengekomen 
werl<w1jze. ~ 
OèKNBSB gaat dus verder zon• 
der de: zeer rechtlîjnig~ De · . 

. Zwaan,·ëen ma·n die voor zijn prin· · 
cipes duift uJUe komen èl1 mèt 
mènsen t aöhterde tafèl en toege• 
voegd via de SSIH · die de bond 
'op de rand van de afgrond hebben 
gebracht.' ' . ' . . ' 



WIST u DAT 

- Gitta Lutterman zic h gedu rende twee weken n i et 
hoefde op te maken aan é én o og, 

- haar ene oog namelijk was voor,z,ien van een soft 
bal afdruk 

•- Thijs Bekker grote knullen tnet · 3-slag uit laat 
zitten , 
en d i t alleen maar komt door een "ga maar douchen" 
teken . 

,... Ramon va n dé Lagemaat en Jean - P_ierre ·va n Rijk 
zi jn :verhuisd, , 
en wij ze veel plezier wense n met hun ni euwe 
kamer. 

- Het weµden dat fenomeen bij _Pet e r van de Harg 
•. niet wer)<.t., 

- het hem namelijk meni g consumptie heeft gekost . 

. · I· 

Ri na Schol ten . tîjdens he: t af:rijden voor . haar 
rijbewijs r eeds na dr:i.,e minuten een aa nrijding 
had .. ( zi e ook vorig clubblad, word t vervolg-d.) · 

l!I. 



Na een eerste voor
zichtige kennismaking 
door een kleine 140 
recreatiesportmensen 
op 24 en i5 oktober is 
de actieve sectie 
Recreatiesport van de 
KNBSB op zondag 2 novem~ 
ber pas goed van start 
gegaan om het 'S LOW
PITCHBAL', een nieuw 
fenomeen binnen de honk
en softballer i j , van de 
grond te krijgen. 

Wät houdt slo wpit chbal nu prec i es i.n en 
voor wie is het ei genlijk . bedoeld? 

Bij de introductie van het spel door Aad 
van der Elst, de voorzitter van de sectie , 
Rec reatiesport en lid vari het b ondsbestuur ~ 
her _innerde hij aan de eèrste recreatiev or m. 
binnen de KNBSB, h e_t .Peanutbal. De ze _spel ··· 

, vorm is inmiddels redelij- k geaccepte erd 
·binnen de clubs. Naast het honkbal en het 
softbal was er echter niets voor sporte r s 
die om wat voor reden dan ook niet-aan de 
competitie kunnen of willen deelnemen. 

· De s ecti e Recreatiesport heeft . echter dui
delijk in haar vaandel staan, dat iedereen 
moet kunnen sp ori:;en en daaruit •ifi het idee 
van slc)wpi tchbal geboren .· Een reóreatievorm 
dus die niet bedo eld is voor de echte pres - · 
tatiegerichte honk- of softballer . Het-

1

- 'moeten' is er uitgehaald, waardoÇ)r. e;n , 
grotere groep mensen nu ook recreatie~ kan 
ballen. Slowpitchbal lijkt dan ook u itermate 
geschikt om, net als peanutbal, op scholen 
te spelen, temeer omdat de balsoort aan ge-
pas t kan worden aan de omstandigheden. _____ _ 



1 BASISREGELS ,, ' 

1 
1 Slowpitc hbal kan g~speeld wo~den doo r man

nen, vrouwen, jongens en mei s jes. Het spel 
leent zich uitstekend voor beo e fening op 
het veld, maar ook in de zaal. Zo maar 
regels uit het l euk e boekje dat bi j de 
introductie .is ve rschenen: 

- er kan al gespeeld worden door een groep 
van 12 personen (2 teams van 6 personen) 

- Er kan gebruik worden gemaakt van de 'zij
to ss', zodat de slagman de bal ook makke 
lij k kan raken. 

- het opgooien va n de bal ges ch i edt door een 
speler van de slagpartij, maar kan ook 
door de spelleider worden gedaan. Deze 
tos ser moet geknield~ op een afstand van 
ongeveer t wee meter naast de li j n van de 
thuisplaat naar het eerste honk, de bal 
met een boogje opgooien voor de slagman. 

- er i ~ sprake van een sla~- en een v el d
partij en het is de bedoeling om punten 
te scoren. 

alle spelers van de slagpartij komen in 
één inning aan slag. Als iedereen aan 
slag is geweest wordt er verder gespee ld 
tot de veldpartij nog één speler heeft 
uitgemaakt. 
Het speelveld kent een thuisplaat en drie 
honk en , die op circa 20 passen afstand 
van elkaar l .iggen. Op drie meter vah "de 
thuisplaat is een cirkelsegment getrökk'eh. 
Een geslagen bal die v66r deze lijn blijft 
liggen geldt al s foutslag. 



Bij DE BRUYN bent U in goede handen 
Off. dealer voor: AUDI en VW 

Goede en betrouwbar e occa sions 
12 maanden garantie. 

A.P.K. keurstation . 
Zaterdag service. 
Autoverhuu r van personenau to's en 

bestelbus. 
AVIA benzi nestation, ere goedkoopste 

benzine in Schoonhoven . 

DE BRUYN'$ AUTOMOBIELBEDRIJF B.V. 
Lopike rstra at 79 - 2871 BW • Schoon ~-0 ven - Telefoon 01823-2296 na 18.00 uur 4696 

EWIELERS 

G'Ae:Jw 
TEL.01823-6147 

AAGSTRAAT 
HOONHO\J 

~ TAltlJI ll1W1 

Voor heel 
uw interieur 

Lopik erst raat 18 - Schoo nho ven - tel . 01823-3783 

OPHALEN VAN REPARATIES 
EN TERUGBRENGEN 

"GRATIS" 

SPORTPRIJZEN 
SETON 

SCHOONHOVEN 
Showroom geopend: 
Dinsdag, woensdag en donderdag 

van 13.30 to t 18.00 uur 
Vrij dag van 13.30 tot 2 1.00 uur 

Zalerda g van 10.00 tot 16.00 uur 

Verder op tel. afspraak 

Haven 36 tel. 01823-2334 
b.g.g. 3219 

RIK.KOERT 
Voor al uw 
boeken 

Lopikerstraat 45 tijdschriften 
Schoonhoven 
Telefoon 01823-2773 



hàven55 hoven 
t.l:01123-U~ 

Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
Lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823-2039 

. ,mm, 
lil ••••••• ., 

~ICR) 
Lopikerstraat 47 'J'RBl{)SETTIR 
Telefoon 01 823 - 5337 
2871 BW Schoonhoven 

BELVÉDÈRE 
LEKDIJK 2-8 

TEL. 01823 - 2377 - 2723 

l1bob1nk 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

··" ---~>~·}.,, .. 
··{ . .. ~· ·: ·· :~ 

' . ' . . . ~ 

'- · . .. r-

. . r 

HAVEN 47-49, SCHOONHOVEN - TEL. 01823- 2893 
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- een tweede ; cirkelsegment is getrokken op K 
+ tien met~r afstand van de thuisplaat ~n n - . ~ .dient als v~Jligheidsgrens. Bin:hEih deze 11 . d 
cirkel mogen' zich geen spèle1,s vah de ve r - I' 
dedigende partij bevinden~ . . - r 

- 0.e slagman probeert honkloper te worden Il_ 

en- vervolgens te scoren · op één of meer ·· 1 
acties va~ '. zijn t eamgeno ten . 

- net als bij .het · softbal mag de loper ui t 
de 'honk-vast -st and' weer verder na een 
geslagen bal. 

- de vel dpartij . stelt zich dus achter de 
tien-meter - grens op , waarbij één veld 
spe ler zich in de buurt van de thuisplaat 
mag bevinden om dit honk te bewaken. Er 
ie immers geen catcher. 

- het vangen van een goed- of fout geslagen 
-bal levert de veld partij een punt op, de 
slagman is uit en honklopers zijn ver 
plicht terug te gaan naar het honk. 

- slagman of honkloper kan uitgetikt worc:ien 
behalve als de slagman 1 doorschiet' bij 
h et eers te , honk. 

- Verder wordt de gedwongen loopsituatie 
.-en dergeli,jke toegepast. 

- Als niemand meer uitgemaakt kan woi1 den op 
d~ h6nken, of ~~e honklopers geveri ti ke n 
nèn ni.et verder . te willen gaani gooit de 

· velciparti j de bal riaar de· toss er. Dan is 
het spel dood en moet(en) de honklope r( s) · 
te~ug naar het laatst bereikte honk. 

-,De :honklopers mogen pas weer verder als 
f 

L 

de _bal geslagen wordt door de volgende 
slagman. 

J . 1 

,. =:::= .J 
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COMPETITIE 49870 S.H.s.v ~ fY!ETS. [)Af'lES 2. RES~ 2e KL&§S E RAYON ZUID-l1J.~ST NEO, 
. . 

Deelnemende · teams: ·1. B raves· 2; · Goud a ~ 2. BOTLEK 2; Spijkenisse. 

Daol".'.datum. 

Ivo. 29-04 
1/f. 08-05 
Wo. 13-05 
li.to" 20-os 
Zo. 24-05 
Wo. 03-06 
1/r. 12-06 
1'1a. 22-06 
Wo. 01-07 
Ma. 0 6-07 
wo. 08- 07 

Wo. 10-08 
Do. 20 '.'"08 
\lio. 26-08 

-3. 0 .0.S. 32/ 2; Rotterda m. 
s. M•ts 2 ; ~~hoonho~en. 

4. St. Lo .de wijk 3; R,'dam. 
6. Schiedam , 3 ; Rot t erd ame 
B. Zwi jnd recHt 3; Z'drecht . 7. Sp arta 3; Rotterdam. 

vJe d~_trijd. 

Mets 2- ;. Sc h iedam 3 
Spart a 3- Mets 2 
Botlek 2- Met s 2 
r~ets 2- o.o .s. 32/2 · 
Zwijndrecht 3- Mets 2 
Met s 2- St. Lodewi jk 3 
Bra, 1es 2- !"iets 2 
Schiedam 3- Mets 2 
Mets 2- S~ar ta j 
Met s 2- B6 tl ek ,2 
o.o.s. 32/ ? - Mets 2 

· ' Zömers top ----- .·-- ·-- . -
Mets 2-.Zwijndrecht 3 
St . Lorlewijk 3- Mets 2 
Mets 2- . Bra ves 2 

Ti id & P l a ats. --~- . ' 

t9.DO u Schodn hove lt • 
19.00 u . Ro tterd am . 
19 . 00 u Sp ijken isi e; 
19. □ 0 u Schoonh ov en. 

. ir . oo u Zwijhdr ec ht. 
· T9.j □j u Scho onho ven. 

19.30 u Gou da . 
19.3 0 u Rotter dam . 
19. 3CT·u Schoonho v en. 

· 19 ;30 u Schoonhov en. 
19.)0 u Rotter dam . 

Vertrek Lij d • . 

n.v.t. 
17 . 30 uur 
17 . 30 uur. 
n.v.t. 
09. 30 uur/ ' 
n. v.t. 
18. 15 uur . 
18.00 uur, 
n.v.t. 
n ~vet1,r 
18.00 uu r. 

- - . --- - --------- -
19.ciO u Schoonhoven . 
19.DO u Ro tter dam. 
19.G O u Sçhoo nhov en. 

n.v.t. 
17 .30 uur, 
f1 ,!f V _.-t • 

Voor alle thui s weds tri jden gel dt: u iterlijk ~6n uur voo r a a nvang aa n wez ig 

zijn orn he t vel d op te zet ten :~1,, om i n ::~, ~:~~:
1 

• -- ~ ~-..-- _fl 
'l . ~-.......,- ~ ... ~--"""~""~:=d-1 
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Het tweede Rot terd a m Ba s eball-toer n ooi, dat ii 
vo l gen d jaar vóór het Zuropees honkbalkam• •· JJ 
pioensc hap in Spanje zal wor-·den_ ge houd--e-n, is ·_I-_. ,_· 
kwa bezetting vrijwel rond. Naar Rotterdam ( 1 

komen de stedenteams van Taipeh (Taiwan}, f 
Osaka (Japan) en Havana (Cub a). Er is ook ;Il 
nog ee n sterke Amerikaanse ploeg ui tgenod5.. g :f l 
terwijl ook de Neder la ndse nati onale ploeg j 
aanwezig zal -zijn. Een prima oefenweek du s q 
voor het EK in Ba rc elona. h 

11 
Ook het schema vo or het Oly mpi s ch demonst r a- ~ 
tie-toernooi honkbal in J.988 zit in elkaar . li 
Het evenement vindt plaats van 19 tot en k 
met 28 septem ber in Seoul in het Chamshil 1 
Honkbal .Stadion. Er zullen acht teams aan 1 
meedoen, waarbij men er vanuit gaat dat 1 
wereldkampioen Cuba (1986), de 'olympisch · r 
kampioen' van 1984 · Japan en het gastland •·1· 
Korea zich automatisch zullen plaatsen. =; 

. . . . . ,.-_----·. 
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Dit . is een nieuwe rubriek waar U te ko op aa n geboden 
Öf g evraagde spullen kunt plaatsen. 

1. Erik-Jan Zorgdrager biedt te koop aan een paar 
honkbalschoenen maat 43 , info rmat ie hie r over, 
bel hem op. 'l'elefoon : 0182 5 . 17 9 5 

2 . Erik:;:;Jan Zorgdrage r .vr aag t tëvehs een "vangende" 
1ste honkb a lhan dsch oen. 

Heeft u ook wat voor deze rub rie k geef een seintje 
aan een van de redatieleden. 

1 

:.:11 

,L~~=======I 
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Op het moment dat jullie dit clublad lezen zijn Il 
w:ij als redactie wt;er drvJ< bezig met het volgen- if 
d.e" Het leek mjj wel een aardig idee om deze pae;~ 1 
ina, die wtj over hadden wegens gebrek.aan vol- J 
doende kopy, te vullen met een beschrljving van •1:I, 

ons maandelijkse werk" Als redactie komen we 
ongsveer drie maal per week bij elkaar. We plan- 1 
nen {engels) het volgende clubblad en verdelen ii 
de taken, daarna komen we nog een keer bij el- H 
kaar om het clubbls,d i11 elkae..r te zetten, dit 1 
beet de "lay-out 11

• Dan wox·d het blad naar de 
. ( ) 1 ' "drukker" gebracht Rob Voorsluis • Tens .otte : 

komen we dan nog eens een keer bij elkaar o~ de 1 
bladen .te "rapeni' en te xüeten. 'l'evens verdelen 1 
we de bl~den om ze naar de leden te brengen. j 

Maar daarmee ziin we er nog niet. bui ten deze Il' 
drie avonden s;hr:ijven we ook nog eens àe stukken j 
d1.· e in . het clubblad dienen te v.erschjjnen, .ook '.Il 

nog eens bij. Kortom we hebben handen vol werk 1 
koritt däar het uit--typen van de schaarse kopy 1· 

aan dit maandelijkse stuk leesplezier. 1 

Il 
genood zaakt om het blad zelf vol te schrijven J 
en krijgen we het idee dat we h0t clubblad alleen l 
voo .r ons zelf m2,ken Cen natuurlijk dte paar mens- i

1 
.. 

en die wel kopy iHleveren). 'Ne hebben al or -
1 verschillende manieren geprobeerd om de leden, 1 

aan het schrijven t. e krijgen, oproepen, inlever - I· 
data enz, enz. Door middel van dit sr11eekschrift 
ho.pen we nu echt wat meer ko.9y in te zam.ielen" 11 
Alstublieft, laat ons niet zitten en schrijf eensu 
wat ( liefst ge typt) , 1 

de redactie. .. ··-', 

Het meest fruéterende voor een redactie is het 
niet binnenkrijgen van kopy. Eieràoor z:ijn we 
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i Een avon dje bowl en met "de mei den v an Dames 111

• 

De avon d voor de meiden van Dames. 1 was aange
s;oken. EindelDk (spreek ' uit zoa ls Mie~Vermeu~ 
len het kan zeggen) zóuden ze met Hoh Voors1uis 
e n Ronald v /d Meer , onze vaste begelijd,~rs vap het 
e.fgelopen seizoe _n (86), een avon dje gaan ·Bowl en 
i n :Bergambacht. Maa:r acho • • Ronald werd ziek Mj 
de gedachte dat . ~ •• ~n Rob mocht dus met 11_ meid- . 
en - een -avondje - stäppen, , d e bof k()n1,~ Tjee wat he-ef j 
hij kunnéh ~cinieten van d~ fantastisch~ t echni ek 
di e wij die avond beheersten, slidings, vingers 
die niet meer uit d.e bal wilden én v olk sdanshup 
j es in een hobb ezak beh oorde n tcit ons reperto i r j 
Dit alles na.tuurlij k als a fleidi:hgs manoevre want 
op deze manier kon Annetje Bierman dik van hem 
winnen. Na 2 uur bo wle n, gezellig klets en en . 
enkele drarikjes zijn we met de helft van he t stel 
h e t llknie-zvteetlf uit ons lichaam gaan dansen in 
de F'lash. Alvast een goed begin voor het nieuVl·e 
s ei zoenb Met deze t~aditie ~ebben we alsn og het 
seizoen tl6 af eesloter i en beginnen wè aan hf: t l½_ 

nieuwe seizöen. Zet hém op meiden !!!!!!!! 

één van de meideno . 



BAR-DANCING 

Maandag, dinsdag en woensdag 
beschikbaar voor feesten en partijen. 

Opweg 4 (postadres) 2871 
2871 NA Schoonhoven 
Ingang Spoorsingel. 

Opweg te Schoonhoven 

TELEFOON 01823-6033 

Open: Donderdag 20.00 uur 
Vrijdag 20.00 uur 
Zaterdag 20.00 uur 
Zondag 15.00 uur 

Elkaar 't balletje toespelen. Prima, als 
je conditie hebt tenminste. Maar ook als 
't om de "knikkers" gaat, is conditie erg 
belangrijk. Financiële conditie . Hoe palcje 
zo iets nu 't beste aan? 

Loop eens binnen bij de .-\mro Bank. 
Om advies. Daar zijn het plaatsgenoten voor. 
De .-\mro Bank kent zoveel manieren van 
sparen, dat u er zeker één aan treft die u op het IJ .·.· .. 
lijf geschreven is. ~ /,," 

Amro Bank. . ·.. ,. 
De bankw.iar je wat aan hebt. 

Jacoba van Beierenstraat 2 2871 SV Schoonhoven 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDDRP 
Albrecht Beyl ,nggracht 44 

Schoonhoven 

Telefoo n O 1823-2566 

Mooie Mode, Laag Geprijsd 

Lopikerstraat 10, Schoonhoven 
Telefoon 01823-2288 

Café-Koffiehuis 
"t CENTRUM" 

~~ "::.~-~!~if ~~· ' 
CAFE-KOFFIEHUIS "t'Centrum" 

HAVEN 56 SCHOONHOVENr
1 

TEL:01823-6093 G 
Uw gastvrouw en gastheer 
SETS & HARRY FRANSEN 

PURN□T 

de 

,oakzari itz doe ~ie/ ~;cc(/-
HA VEN 45 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 3071 

ruijter 

~ 
PAPENDRECHT - Brederodelaan 116 (De Meent) 

SLIED RECtff - Winklerplein 10 
SC HOONHOVEN - Lopikerstraat 2 
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11Er loopt een Belg door eén bos, opeens ziet 
hij in een boo m een grondkabouter" Verbaäsd . u ... ·. 
vraa.gd .d~ .i.!elg de gr.ondkabou-ter hoe hij in 
de boom terecht is gekornen" De grondkabout ër 
vert eld hem da t hij eén appel wou plukken en 
toen nie t meer naar bèrineden du.rfde e De Belg · 1_ 

helpt de grondkabouter en mag drie wensen doen 1 
die de kabo uter ze.l vervullen" nEen fles jene- j 

ver, zegt de Belg na even te hëbben nagedacht ~ ·ii 
.·,· die nooit opraakt" De kabouter vervuld de wens 

en de Belg begint te drinken" Ha eeü t ijdje is 
··1 de Belg al aardig dronken en de •·kabouter vraagt 

hem na.ar de twee andere wensen. 11Jfou., antwoorél. 
de Belg, geef me hier noçs tna.a:l:' twee flessen va~!I 

.2;1. 

f 
! 
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WIJ BIEDEN: 

-advertentie-

- Goede werksfeer. 
- Pretti ge samenwerking. 

Góede accoctodatie. 
- Promotiemogelijlr..heden. 
- Goede sanitaire voorzieningen. 

Groen ;gras. 
etc" etc. 

K O.R TOhf e •••••••••••••• • •• 

WORDT NU LID VAN s.H.s"v «METS», 

Il -geen vooropleid ing vereist-

!! 

f 1 

·~ 
,1 
1! 
.~i-' 
t• BEL NU één " VAN DR BESTUURSL_E __ D __ EN VOOR IN DIT BLAD~ ,1 
!J 
I· 
1 

1 

3o. 



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

EET SMAKELIJK. 

KEURSLAGER 

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

dickhoff 
foto 

• c1ne 
lopikerstraat 57 

~(1{]21)@Q~ Tel. 01823-2992 D.G.S. 

SAM-SAM 
INBRENG~ EN VERKOOP VAN DAMES-, KINDER- EN BABY
KLEDING, ZO GOED ALS NIEUW. 

Koestraat 57 Schoonhoven 

HEM EN HAAR 
HAVEN 74 SCHOONHOVEN 
~~E ~,~,,._,,.\~'l't1t•1 



Buiten de Veerpoort 4 
2871 CC Schoonhoven 
Telefoon 01823-2278 

® 

Restaurant "Lekzicht" 

-"f. PARTY'S 

-"f. BRUILOFTEN 

-"f. DINERS 

-"f. ZAKENLUNCH 

DB 

INTERNATIONAAL REIS-EN PASSAGEBURO 

·r ~u ~~ ... ~ ·~ 
~L lttl\,-,1,maS! 

Lopikerstraat 20, 2871 BX Schoonhoven (Holland) 
Telefoon 01823 - 6544 __ T_el_ex_. 20996 _____ _ 



• 

SPl!CWJTEITEN 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Elke dag open tot 22.00 uur . 
bruiloften 
partijen 
diners 

kegelen KEGELHUIS 
en 

Haven 14-16 ,,De Engel" vele andere 
2871 CN Schoonhoven 

aktiviteiten 
Koe_straat 4 

Telefoon 01823-2618 

Deerenberg 
Haven 50 

Schoonhoven 

Telefoon 01823-2350 

opti cie n optometr ist 
co ntactlens-specia list 
o.v. A.N .V.C. 

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

llrant vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

ZELFBEDIENING 
Doelenstraat 3-5, Schoonhoven Telefoon 01823-5875 



BEN 
SLOOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823 - 2380 


