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EEN BALLETJE 



Haven 70 - Schoonhoven - Telefoon 01823-3725 

swatctic:= 
SWATCH. HET TE GEKKE ZWITSERSE HORLOGE. 

FIETSEN IS GEZOND 
Voor race-, sport en tourfletsen : 

KEES MAAS 
Voor ONDERDELEN en 
REPARATIES 

KEES MAAS 
dus voor een 

GAZELLE - BATAVUS - PEUGEOT 

KEES MAAS 

KEES MAAS 
Koestraat 95 
2871 DP Schoo nhoven 
Telefoon 01823 - 2930 

AUTOMOBIELBEDRIJF SCHAKEL 
off. Ford-dealer 

C. G. Roosweg4 
2871 MA Schoon .hoven 

Telefoon 01823- 2967 
werkplaats 2425 
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SCHOONHOVENSE HONK & SOFTBAL VERENIGING 
POSTBUS 89 
2870 AB SCHOONHOVEN 

GIRO 3432583 

AMAOBANK 
SCHOONHOVEN 
REK. NR. 43.26.12.696 

Oprichtingsdatum: 15 april 1983 

BESTUUR: 

voorzitter 

vice voorzitter 

secretaris 

penningmeester 

wedstrijdsecretaris 

REDACTIE: 

~ 
Gerard Lutterman 
Lorentzhof 12 
tel: 01823 - 3694 

Hans Maerten 
Yoltastraat 22 
tel: 01823 - 4875 

Gitta Lutterman 
Lorentzhof 12 
tel: 01823 - 3694 

Rob Vermeulen 
Newtonstraat 27 
tel: 01823 - 5639 

Rob Voorsluis 
Pasteurweg 54 
tel: 01823 - 5801 

Winston Salomon 

Mark Lagrand 
Robert Kochlaan 11 
Schoonhoven 
tel: 01823 - 4439 

Martha van Esch 
Voltastraat 61 
Schoonhoven 
tel: 01823 - 5575 

Miep Vermeulen 
Newtonstraat 27 
Schoonhoven 
tel: 01823 - 5639 

Rina Scholten 
Linnaeushof 3 
Schoonhoven 
tel: 01823 - 3839 



~.;;--""l~~-- ~ ~ 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. 



Bij het verschijnen van dit nummer is de vakantie 
al in aantocht. 
Diverse leden zullen de examens achter de rug heb
ben en genieten van een welverdiende rust of zijn 
juist bezig geld te verdienen om er op uit te 
trekken. 
Het honk en softballen is voor onze vereniging 
goed van start gegaan en de diverse teams zijn hun 
punten aari het verzamelen. 
Hier en daar wordt zelfs al gefluisterd , dat enige 
teams kampioen zullen worden!! · 
Vf:rgeet dan niet, dat na de vakantie stop, er nog 
héel wat gewonnen moet worden. 

Jullie voorzitter gaat samen met zijn eega in juli 
proberen bruin te worden in Italië en hoopt weer 
fris van de partij te zijn in augustus . 

Graag wil :i.k alle leden met familie en/of bekende 
, een bijzondere prettige vakant:i.e toewensen, en 
denk erom heel en gezond terug. 

Met sportieve groeten, 

.Gerard Lutterman. 

,u~II\' 
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R DACT IE 
Zo, dit is dan alweer het vierde clubblad van het 
redactie team. 
Ik moet zeggen dat we, met name van de mei sj es 

'adspir anten, allerlei kapy binnen krijgen, wat 
ons zeer verheugd . 
Dit werkt voor ons ook. vee l plezieriger. 

Alleen van de heren teams krijgen we weini g of 
niets binnen, kom laat ons ook eens horen hoe 
jullie wedstrijden verlopen. 

Na..~ens de redactie, 

_. VOOR 
nummer, 

--==== 

Miep Ve 

5de jaargang. 

.. ,. ., ... 1' .. ., 

J 



METS LADIES VERSUS BLUE STARS LADIES. 

Volgens het programma van de 21 mei moesten · de 
dames naar Numansdorp om daar de knuppel .·.te kruisen 
met de Blue Stars. Dat was nog vrij simpel, moei~ 
lijker was om 9 spelende (met nadruk . spelende) dames 
bij elkaar te krijgen. Afgezien van langdurig ge
blesseerde Corinne (beterschap, maar·wel snel) vie~
en ook Susan en Marjolein uit door blessures. 
Lilly was bezeten door haar examens en moest ook 
verstek laten gaan. Wat nu? 
Lenen van dames 2. En wel Lucienne en Martha. 
Goed, het spelers bestand was op peilen het hele 
spul ging op weg. ._ < -- __ 

Daar aangekomen dreven de ho_nken in _ 1, modderpoelen. 
De pitcherplaat was zodanig dat Felidia als zij één 
stap voorwaarts deed, nog net boven de grassprieten 
uitkwam. 
Binnen twee innings had iedereen de kleur van het 
veld aangenomen, wat overigens geen excuus was voor 
het slechte spel. De stand was inmiddels 6-q voor 
Blue Stars. 

Begin van · de 3de inning lukte het lucienne de bal :te 
raken tot grote blijschap van de coaches. En dj 
sloeg niet alleen raak, maar meteen een homerun. 

De vonk sprong over en er .volgde een smerig stoot
slagje V?lfl. G_itta, die de catèh en pitcl:t :van Blue 
Stars tê si'im af was. ·i 

De dames raakten de bal nu wel goed en aan het eind . 
van de inning was de stand-gelijk. Blue Stars aan 
slag. echter door goed veld.werk werden de dames g~
lijk weer nqar de bank gestuurd. Mets stoomde door 
en profiteerde door de fouten van de tegenpertij ;_ di~ 
niet bestand bleek te zijn tegen-het goede slagwerk. 1 
Stand 6-11 voor Mets. Er volgede weer een slagbeurt 
voor Blue Stars; 3 dames op; 3 dames af. 

- o~a. door twee vangballen., ._ 

3. 



Na de slagbeurtvan METS was het 6-16, dus 10 punten 
verschil. De gelijkmakende slagbeurt van Blue Stars 
kon daar. geen verandering in brengen. Einde wedst,ij 
Dat de weg terug niet altijd dezelfde is als de weg. 
heen, bewezenGitta en Marjolein door een sight
seeing tours.door de randstad te verzorgen. . 

We hop~ndat ze op tijd terug zijn voor de volgende 
wedstrijd. 

Rest mij nog om Lucienne en Martha te bedanken voor· 
het meespelen. 

Marjolein de Gans. 

t-
l ,,_,,,,..,...J'_~ 

t~----' it,/ 
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Kritische noot ==============-
Naast alle positieve berichten, moet ik helaas ook 
dit seizoen weer wat negatüive dingen plaatsen. Om 
een vereniging goed te laten funktioneren, is van 
alle leden medewerking nodig. 
waar gaat het om???? 
Bel niet te makkelijk af als je niet mee kunt spelen, 
maar bel in ieder geval af, blijf niet zo maar weg. 
Zo ook met kru"'ltinedienst, als je niet kunt zorg 
voor een vervanger. Zo vaak ben je toch ook weer niet. 
aan de beurt. 
We hebben er naar gestreefd om ieder team een eigen 
materiaaltas te geven. In praktijk komt het erop neer 
dat er tijdens trainingen van een ander team geleend 
moet worden. Op zich geen probleem, maar zorg dan dat 
al het geleende materiaal weer op z'n plaats terug 
gaat. 

Wees zuinig op het materiaal. Als je op 3 slag uit 
gaat, leef je fustraties dan niet op een slaghelm of 
een knuppel uit, het ligt echt aan jezelf. 
Zorg dat bij een wedstrijd de reklarneborden opgehan
gen worden , onze sponsors hebben er re cht op. 
Zo mijn kri.tische noot is eruit en dat lucht .bp" 



We moesten om 8 uur op het veld zijn. 
We moesten het veld nog opbouwene 
De oorsptonkelijke scheid ra chter was niet aan
wez,ig" 
De kantinedienst moest ook spelen" 
Om 9 uur begon de wedstrijd. 

· ·Joppe had een bal op zijn enkel gehad 
Fraris had een sneetje ih zijn v~ngers 

Ik ( Je-an-P ie . .rre) had 2 punten gescoord o 

Randy ging 2 keer uit. 
Ramon s l oeg bijna een vangbal maar dat ventje 
van de tegenpartij ving hem ~lat@ 
We verl oren met 7-22. 
Dit is geschre ven en geteken d door Jean-Pierre 
van Ri jk en Randy ; Spruyt. ' 



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. 

bloemaierkunat 

,,Uft3 r!K1!Jer,, 
leo atubbe 
kerkstraat 7 
schoonhoven 
01823-5712 

f\,J.Ullo_., 

" 

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



EETCAFÉ 
'(ó)r 6T, 
;[i,Je, J~ex. even andvtA 

het café met 150 soorten bier in voorraad 

v.d. MAAS' 
KWALITEITSBAKKERIJ 

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

J(btiJtlá!J 
couture 
schoon hoven 

tol 12 
telefoon 01823-51 55 

Telefoon 01823 5200 

o lotie K 

- kleding 
2e hands 

- keramiek 
handgemaakt 

Olga en Lous. 

haven 34 
2871 ch schoonhoven 
telefoon 01823-4940 

"DE BREIHOEK" 

'1oe -Jf anáwel-ken 
cSt.oifen -~u.rni-t u,-en, 

Loplkeratraat 35, Schoonhoven, tel. 01823 - 5018 



WIST U DA'l' 
- Dames I op de terugweg vanuit Numansdorp ineens 

langs de ECT kwamen. 

Dit niet vrouwen eigen is, want Hans Maerten het 
vanuit Hellevoetsluis het presteerde om 2 keer 
verkeerd te rijden. 

- het meisjes team bijna bovenaan staat 

dit Ronald en Micheal menig rondje kost 

- E.J. een kusje op de wedstrijd bal geeft. 

- dit waarschijnlijk wordt veroorzaakt door het ont-
breken van een partner. 

- Acronius zich voor de wedstrijd met Fresh Up be-
spenkelt 

- Hij denkt hiermee een privé sponsor aan te trekken 

- Rina haar rijbewijs nog steeds niet heeft 

- Martha en Ronald "wat tegenslag" hebben met ver-
hui ze n. 



:De eerste ir;.11i11g --ve1~1iep voor ons vri,j 
voorspoedig. N.D.C. scooide weliswaar J 
punten, maar vü j 6 t waaronder 2en mooie 
home-run van Li1y. In de tv.1eede ir ... iüng 
konden wij weer flink scoren, er werd go~d 
geslagen er er was weer een home-runv nu 
van Marjolein: 11-J. De volgende inning 
maakten zowel N.D.C. als wi,j vier :punten. 
De volgen.d.e twee innings was er voor ons 
weinig te verdienen, 'Nant de sla.gd.ames 
c,1~ V'"! t" ,cn op ri" J' 'Ul' t ·v· 00'""1~ mr..1 i· 1'k .J,...o .,~, 4 .4 .J... "~""" r:,1.11:;:.,,~- w . .1.rd.•~ - " t.-,t..,_,;:;,.:..i:, 
a;:m va..r1gballen. Maar N.D.G, kon ook niet 
zo gemakkelijk tot scoren komen: 15-11. 
He+, dreigde echter toch nog spannend te 
wcrt·den, want waren we door hen niet a.l 
eens eerder op het laatste nippertje in
g:9haald? Maar zij scoorden niet meer e:n 
omdat vdj nog l puntje in de voor 1aats 
i.tIJ:.dng gemaakt hadden, konden wij, na, nog 
een prachtige, de dag ervoor getrainde, 
veldactie de wedstrijd met 16-11 winnend 
afs1üiten. 
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1 
18 juni/ wordt Gitta Lutterman 21 jaar. 

22 juni, hoopt Lilly van Riemsdijk 22 te worden 

29 juni, worden Derk Wenzel en Remco in 1 t Hout lf 
beiden 14 jaar en Harm Jan Edens wordt B 

03 juli,:: ~::::tiaan in it Hout jarig , hij wÓrdt lg 
dan 18 jaar (rijbewijs?). · 

04 juli, wordt Irna Reuv er 13 jaar . 1 
06 juli, is de dag waarop Sanné -Ro als Bijlsma jarig. i.· 

is, hij wordt 9 jaar. G 

1 ~1 
~ 

21 juli, viert Boudewijn Smit zijn 19de verjaardag 

27 juli, is Patricia Lutterman jarig en wordt wel 
18 jaar (ook rijbewijs?). 

30 juli, hoopt Ninet Kayser 17 jaar te worden. 

g 
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Zaterdag 02 me i, hebben wij (de meisje s adspira 
een wedstrijd tegen N.n,c~ 86 gespeeld. 
Het grootste nieuws is natuurlijk da t we hebben 
gewonnen met 27-4! 
Dat is wel een applausje waard denk ik. 
Wat is er gebeurd: 

Eerst:. kwam hu n slagbe urt, 2 punt j es binnen. 
Daarna onze slagbeurt Rcnate gaf een mooie tik 
dat ze bijna een gelopen homerun sl(}eg, maar he 
laas ui t was op de thuisplaat. 
Ze heeft er wel voor gezorgd dat er drie andere 
binnen kon den komen. 
Toen we al aardig wat pur1ten binnen .hadden moch 
zij weer aan slag . 
Dat duurde niet erg lang, ze hadden weer 2 pu11t 
binnen . Toen er weer drie uitjes waren gemaakt 
gingen wij weer slaan. 
Hetty ging slaan nou ja slaan , beter gezegd kna 
Ze liep in een , keer door naar de thuisplaat. 
Betty binnen en wij blij . 

Er is natuurlijk nog meer gebeurd, maar je kunt 
niet alles opschrijven. 
Iedereen heeft goed , gespeeld, en we zijn blij m 
de overwinning . 
Als laatst e wilde ik namens het hele team Miche 
beterschap wensen. 

/o. 



UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* Ook uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzorgd. 

BOEKHANDEL 

LORUS, 
't horloge ,:::::::!.p,;;;;.j 

datje 
veel 

bespaart. 
. ~ 

LORUS 
OUARTZ 

Van f 25,- tot f169,-

® ~'..~~~~~~'"" ~ Telefoon 01823-2262 

EIJuhen 
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 (:>Tl 

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. 

Lopikerstraat 13 
Schoonhoven 

Lois 
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Een man nodigt een kennis uit om z1Jn verjaardag te vieren. 
1 

Je weet waar je zijn moet?', vraagt de man aan zijn kennis. 
'Tweede flat,tweede verdieping,daar duw je met je elleboog 
op de bel.Als.de deur opengaat,duw je die met je voet ver
der open'Vraagt de kennis verbaasd:'Waarom moet ik met mijn 
elleboog en voet werken?' .Zegt. de man : 1 Je komt toch niet 
met leg e handen ••••••• ' 2 

'1 

Een leraar werd achter zijn bureau opgeschrikt door een goede fe e. 
Hij mocht dr i e wensen doen. Meteen zei de ler aar:"Ik wou dat ik op een 
onbewoond eiland zat''. En floep, direct zat hij op een onbewoond eiland. 
Daarop zei de leraar:''Ik wou dat ik allemaa l mooie meisjes om me heen 
had". En floep, onmiddellijk had hij mooie meisjes om zich heen. 0 Ik vJou", 
zei de leraar toen bedachtzaam,"dat ik als laatste wens een rustig en lui 
!even t. Je kon Leiden''. En floep, za t die ler aa r dus weer achter zijn bureau. 

_, 

~ 
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1 De tweede competitie wedstrijd in Rotterdam. 

8-5- 1 87. 

1 Schoonhoven Mets Damee .2 tegen Sparta Dames 3. r Om zeven uur zijn we begonnen& Wij waren met 

i precies negen man maar Sparta was haast wel met 
··twee teams gekomen want die waren met z'n 16. 
j Het was erg gezellig en lekker weer. De eerste 
1 twee inningen stonden we voor met 8-1. Mçv.E$ 
1
1' (leeftijd onbékend, rood haar) te schoonhoven 

was iata te fanatiek en wilde van 1 naar 2 stelen 
tarwijl honk 2 bezet was en werd uitgetikt. In de 

1 e.erste paar inninc
3

;i. en
1

gingen we een pa;n' keer uit i 
H op honk te vroeg .os aten. 1 
• In da Je inning ging da concsntratis van onze 1 
!
11

1•-· pither achteruit daarom werd er ge wisseld en toen! 
waren er al een paar punten door Sparta gemaakt~ 1 

1 Marcia maakte een groot dee~ u~t ven onze score. 1· 

1 Dak zette Sparta in de 3a inning een andere . 
'ï 
~ ~t::::u!;. het veld,en dat m•rkte we bij onze 

1

! 

~ De la atste paar inningen ging het wear aardig . 
~ alleen we bleven een achterstand houden maar J 
1.~I· ~• hebben toch nog wat pu nte n binnengehaald. ~ 
h Da eindscore was uiteinde li jk 28-TO voor Sparta. d 

n 1'.il 
1 Diane van Ooijen. • 
il 

tl 1, 
~ 1 
li i_ .. 

f'! 1 

1 ~ 
1 Id·\ lî • 
ij 
~ 

~ J 

li ======·~=-·----···;,!.. ~, J .~~~==-=·==·- ., .. ..,.,..,,_ -=-·- --- - ,-----· . 
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r.··-· ., ·-..::::..:r~-!": r!• -~ , 

wo 8 JULI N~. 

DO 9 JULI NR, 
NR, 

ERDAM ,_,,.u 
•RT TOURNAMENT 

WEDSTRIJD P R.O GRAM MA 
=====================-========= 

1 - 20,00 UUR ÎAIPEI - NEDERLAND 

2 ... 14tÜÜ UUR ÜSAKA - ÎAIPEI 
3 ~ 20,00 UUR HAVANA - SAN DIEGO ÄZTECS 

VR 10 JULI NR, 4 ·~ 14, 00 UUR ÜSAKA - HAVANA 

. NR. 5 ~ 20.00 UUR NEDERLAND - SAN DIEGO AZTECS 



ZA 11 JULI NR, 6 • _14t00 UUR NEDERLAND - 0SAKA 
NR, 7 - 20,00 UUR ÎAIPEI - .HAVANA 

ZO 12 JULI NR, 8 - 14.00 UUR HAVANA - NEDERLAND 
NR, 9 - 20.00 uuR SAN DIEGO AzTEcs - OsAKÄ 

MA 13 JULI NR. 10 - 14,00.UUR SAN DIEGO ÄZTECS - ÎAIPEI 
q Il NR, 11 - . 20, 00 UUR NUMMER 1 - NUMMER 3 

DI 14 JULI NR, 12 - 14J00 UUR NUMMER 4 - NUMMER 5 
NR, 13 - 20100 UUR VERLIEZER NR, 11 - NUMMER 2 

WO 15 JULI NR, 14 - 14,00 UUR NUMMER 5 - NUMMER 4 

. i, 

NR, 1-5 - 19.30 UUR WINNAAR NR, 11 ... WINNAAR NR, 13 

80UERlJAM ~ 
.. .. ,·· . 

- M~ .·~ 
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TOEGANGSPRIJZEN --------------- ------·-- ·------------~-
De to egangsprijzen voor het 2e ROTTERDAM BASEBALL - WORLD PORT 

TOURNAJ.~T 1987 (woensdag ii t/m woensdag 15 juli) bedrag~n: 
·. . ' ' /l , 

f 10,00 per wedstrijd voor volwassenen 

f ' S~OOpér'wedstrijd voor jeugd t/m 14 jaar ên 65+ 1 ers 

~IIPASSEPARTOUT --------- ,-. ---~-----
Een passepartout voor de 15 wedstrijden kost: 
f 100,00 voor volwassenen 

f 50,00 voOr jeugd t/m 14 jaar én 65+'ers 

GRATIS AMERIKAANSE HONKBALCAP ----------------------------- .. ----------------------
' De houders van een passepartout ontvangen bij aanvang van het wereld-

haventoernooi op vertoon van zijn/haar 'passep~rtout een gratis 
Amerikaanse honkbalcap. · 



METS M.asp. - HAWKS 

Om half elf vertrokken we. 
Zoals gewoonlij~ konden we natuurlijk de 
weg weer niet vinden, maar een kwartier 
voor de wedstrijd hadden we het toch 

.gevonden. We hadden dus nog ma.ar een kwar, 
tier om in te gooien. . . 
We hadden gehoord dat het niet zo sterke 
ploeg was, omdat ze nog geen vaste pitcher 
en catcher hadden. 
Du$ vol enthousiasme begonnen we. 
We hadden als eerste de slagbeurt. Nadat de 
tegenpartij eindelijk J nullen hadden 
gemaakt, moesten we wisselen. Ik moest 
pitchen en al snel werden er .3 nullen ge-l maakt door he"t goede werk van het bin,.'1.en•

i. veld en we konden weer. ·· gaan slaan. 
f. De scheidsrechter v,1as niks. ze deed het 
!• bliJ'kbaar voor de eersî.;e keer. want ze 
,il. . 

1

, maikte telkens fouten. Als de pitcher wijd 
gooide was het volgens haar slag, en als ze 

.• slag gooide was het weer yJijd. 
1 Nadat hun weer t1a een lange tijd J nullen 

1 
maakten konden wij het veld weer in. 

1 De laatste inning pitchte Bianca~ zodat ik 
1 verhuisde :naar ko:éte stop, daar was niks 
1 te doen. Alleen le, 2e en Je honk hadden 
J wat te doen, voord~ rest was het een saaie 

vrndstrijd. Maar toch hadden we gewonnen met 
1.5 .. ~L~ t• 



.Van onze verslaggevers 
MARK ~ SCHOONHOVEN -

Heeft de honkbalbond wel oog vo or de ploegen 
in de lagere afdel inge n? 
Arnoud Blom, oud speler van Haarlem Nicols 

· en het Nederl ands team en de laatste jaren 
trainer van het in het rayon Amsterdam spe,;.. 

l lende DVH, heeft ui teindel•ijk geconcludeerd 

1
. dat de bond slechts interesse heeft voor de 

top. Uit protest h€eft Blom eind vorig jaar 

Il in, een open brief aan het bondsbestuur be
J dankt voor het lidmaatschap • 

. 

•,n.' De 42-jarige Blom is zeker geen onbekende Il binnen de .honkbalsport. Hij kwam tussen 
~ 1964 en 1974 ongeveer der t ig keer uit voor 
1f 
, 1 het Nederlands team. De laatste jaren van 
l!, zijn loopb'0an speelde hiJ' voor de Nicols en J 
jl boekte hij ook de meeste successen.. Juist 

1
1 omdat hij in de top heeft gespeeld, acht hij 

zich in staat te beoordelen hoe serieus de 
l 
J bond met de sport bezig is. "Na het spelen 
1 op internationaal niveau heb. i k als trainer li.·a. 
~ ~ew erkt voor verschillende clubs , variärend ~ 
il van het reserveteam van Nicols tot DVH. En 
!f bi j dat laatste team heb ik echt er varen 
ii vJat het betekent om aan de ba s is ·te s t aan~ 
1 De bond is niet in s taat om een kad er te 
Il sch epp en, wa ar i n k l e i nere dan hoofd k lasse-
1.1, flub s bestaansrec ht :heb be n. Op deze manie r 
H is- de bond bezig om de honkbalsport eigen-
'l b = ====================-i 

/}? . 



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

Goede en betrouwbare occas ions 
12 maanden garantie. 

A.P.K. keurstation. 
Zaterdag service . 
Autoverhuur van personenauto 's en 

bestelbus . 
AVIA benzinestation, de goedkoopste 

benzine in Schoonhoven . 

DE BRUYN'$ AUTOMOBIELBEDRIJF B.V. 
Lopikerstraat 79 - 2871 BW• Schoor, ~. 'ven - Telefoon 01823-2296 na 18.00 uur 4696 

E:WIELERS ij'-~~ 
TEL.01823-614 7 
AAGSTRAAT 
HOONHOV 

ei TAltlflUtll'l 

Voor heel 
uw interieur 

Lop ike rs traat 18 - Schoo nhoven - tel . 01823 -3783 

OPHALEN VAN REPARATIES 
EN TERUGBRENGEN 

"GRATIS" 

SPORTPRIJZEN 
SETON 

SCHOONHOVEN 
Show room geopend: 
Dinsdag, woensdag en donderdag 

van 13.30 tot 18.00 uur 
Vr ijda g van 13.30 tot 21.00 uur 

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 

Verder op tel. afspraak 

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

RIKKOERT 
Lopikerstraat 45 
Schoonhoven 
Telefoon 01823-2773 

Voor al uw 
boeken 
tijdschriften 



Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823-2039 

. 11nm, 
1111 ••••••• ' 

'af\GICID 
Lopikerstraat 47 TREJI05ETTIR 
Telefoon 01823 - 5337 
2871 BW Schoonhoven 

labobank 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

HAVEN 47-49, SCHOONHOVEN - TEL. 01823-2893 
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handi g de nek om te draaien". 
Blom heeft als trainer van DVH inderda ad -
enkele staaltjes van onkunde meegemaa kt. :C 
vereniging met de ambitie om op een hoger 
plan te komen, kreeg met regelmaat t e make 
met desinter·esse en missers van het bestu u 

• • . van het rayon Amsterdam. ' . . 

nTwee jaar geleden ging de titel naar een 
club die bij herhaling geb ru ik maakte van 
honkballers die niet speelgerechtigd warer 
DVH heeft de zaak toen aanhang ig gemaakt è 
de bond, maar er gebeurde niets~ De vra ag 

1 is natuurlijk waarom de bevoegde instanti€ 

1 

niets deden. Zij maken niet alleen de rege] 
maar zi ,j moeten ook de naleving ervan be
waken". 

. Het zi ,jn volgens Blom slechts e'nk~le voor
beelden. "Maar afgelopen seizoen deed de 
deur dicht. DVH was ingedeeld in een klas:: 
met zeven teams. Daardoor kon elke ploeg j 
de competitie rekenen op twaalf wedstrijde 
DVH heeft vorig seizoen negen wedstrijden 
gespeeld. Zo kon het voorkomen dat terwijJ 
onze spelers al aan de warming-u p bezig 
waren we te horen kregen dat de tegenstanc 
niet op kwam dagen. Ook presteerde een plc 
het om afwezig te zijn terwijl hét wedstrj 
secretariaat had laten weten dat de wed
strijd zeker gespeeld zou word~n. 
Dit bleek allemaal straffeloos te kunnen. 
En dat is vooral vreemd omdat de bond ni
veau verbetering nastreeft via het spelen 
Yan meer wedstrijden". 

De :.fout . ligt bij de bon d. Daar zijn alle 
ogen gericht op Oranje en de ploegen in d, 
hoofdklasse. De afstand tot het ·onderge
beuren1 in de rayons is onoverbrugbaar grc 



1 
1 

Maar niemand schijnt te begrijpen dat voor 
de toekömst van het honkbal een gezonde · 
basis noodzakelijk is. Als de bond zo dö9r
gaat dan worden toeleverende clubs vermoord. 

Blom geeft de bond gelijk dat een verbete
ring van het niveau alleen mogelijk is door 
meer wedstijden te gaan spelen. Wel moeten 
er dan zwaardere sancties genomen kunnen 
worden, wanneer een tea m zich hieraan wi'l 
ontrekken. Om tot meer wedstrijden te komen 
denkt Blom aan het opsplitsen van de compe
titie. "Een voor-competitie die -moet bepalen 
of je voor de promotie of de degradatiegà.at 
spelen en dan na de -zomerstop de strijd om 
de eindklassering. Aan deze competitie~ rmoe
ten alle ploegen meedoen. Anders krijg Jè 
weer een middenmoo t die erbij hangt 0

• -

Om dit te bewerkstelligen denkt Blom aan een 
wedstrijd midden in de week~ "Je moet d~ . 
trainingen dan foáar afschaffen. Spelen is 
toch leuker dan tr ainen ". Hij is niet bang 
dat door meer te spelen voor veel honkbal
lers het recreatieve aspect van hun sport 
verloren -gaat. "Je bent toch bezig rond je 
eigen kantine. Mocht het voor spelers of 
clubs te veel zijn dan zakken zij vanzelf 
af naar een lagere afdeling. In ieder gevàl 
krijgen clubs met ambitie op deze manier 
meer kans". f -~----__ · --. 

I ·• 
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Mets tegen Sparta. ' 71:· 
rl Vorig jaar haddan we dik ver loren van Sparta , 

dus iedereen hoopte dat we het dit keer zo uden 1 
winnen" Het was een boeiende wedstrijd,. _ 

. 
Een pooaj& -to nden we met een paat punten voor~ 1 
Sparta h-alde weer een paar puntjes 1 dus ston d
en we gelijk. En Sparta ging door en ze haalden · 
ons in. We waren e-rg enthousiast toen Hetty het 11· 

gelijkmakende punt binnenbracht en daardoor 
'werd het steeds spa nnender. Toen de wedstrijd 1 

bijna af gelopen was deed Irma er nog een schepje ~ 
bo vcH1opo Van de span nende t,;edst.rijd werd het 8-71 
uoor ons e · i 

f 
f\"liranda" 1 

j ,. 
1 s 

'1 
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BAR-DANCING 

Maandag, dinsdag en woensdag 
beschikbaar voor feesten en partijen. 

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

Opweg te Schoonhoven 

TELEFOON 01823-6033 

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

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

Loop eens binnen bij de Amro Bank. 
Om advies. Daar zijn het plaatsgenoten voor. 
De .\mro Bank kent zoveel manieren van 
sparen , dat u er zeker één aantreft die u op het 
lijf geschreven is. 

AmroBank. 
De bankw.iar jeWcll aan hebt. 

Jacoba van Beierenstraat 2 2871 SV Schoonhoven 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDORP 
Albrecht Beylinggrachl 44 
Schoonhoven 

Telefoon 01823-2566 

Mooie Mode, Laag Geprijsd 

Lopikerstraat 10, Schoonhoven 
Telefoon 01823-2288 

Café-Koffiehuis 
"t CENTRUM" 

.~·:..:~ .... 

~ ..a~-~-~ ~~ ,,__ . -_ .. ,..... ... ~ -- · .. ······· 
CAFE-KOFFlEHUIS "t'Centrum" 

HAVEN 56 SCHOONHOVEN r, 
TEL:01823·60 93 (3-

Uw gastvrouw en gastheer 
SETS & HARRY FRANSEN 

PURN□T 
l"Gkari itz doe ~tf e/ ~xc(/-. 

HA VEN 45 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 3071 

de ruijter 

~ 
PAPENDRECHT - Brederodelaan 116 (De Meent ) 

SLIEDAECH'f - Winklerplein 10 
SCHOONHOVEN • Lopikerstraat 2 

f.1oeken 
----, ~ tijdschriften 

r·:x '-:~ 
,É f)CC! ooed ,p · 1 L ) '~ , , ___ ~ ---=::Q--,,,1\ 



Zaterdag 16 mei hebben de 
tegen Feyenoord gespeeld. 

~ 1. 
meisjes-aspirantenl 

In de eerste inning stond het 17-J voor ons 
De s lagb eurt van ons duur de (let op) dri e 
kwa.,,:rtier ! 

Maar Feyenoord liep in met 17- 12. Toen 
waren wij aan slag tot de wedstrijd was 
afgelopen; het stond 28-12 . 
We hadden voor de derde keer achter elkaar 
GEWONNEN! 
Eigenlij k hadden we_ nog meer punten kunnen 

; halen, want wi ,j hadden nog geen drie 

uitjes. 

i/e staan nu gedeeld eerste plaats. 

Ir na de Reuver 

f 

1 

1 
u :H 

.23. 



Verslag wedstrijd lJ-5.87 

METS Dames I Unicorns 

De wedstrijd begon om 7 uur. We waren 
allemaal een beetje zenuwachtig, want de 
scheidsrechter had gezegd dat de tegen
partij erg goed was. Een snelle pitcher. 
We begonnen in het veld. Dit was maar voor 
korte duur, want er kwrunen slechts 4 men
sen aan slag. Ondanks dat werd er wel een 
puntje gescoord. · 
Onze slagbeurt was zelf ook niet zo den
derend en er werden dus geen pu .... YJ.ten ge
scoord. De 2e inning was voor de tegen
partij erg snel afgelopen J uitjes achter 
elkaar, maar voor ons ook. De Je inning · 
had de tegenpartij weer pech maar voor ons 
was het een pracht inn in g, maar liefst 6 
punten gescoord. We konden het allemaal 
zelf niet geloven, toch was het zo. De 
stand was nu 6-1. Toen dacht de tegenpartij 
dit kan zo niet doorgaan en scoorden 2 
punten. De pitcher was inmiddels vervangen 
voor ~en nog iets snellere. Dit kon je wel 
merken, want we maakten tijdens de rest 
van de wedstrijd nog maar 1 punt en de 
tegenpartij maar liefst 5 punten .dus daar
door kwam àe eindstand op 7-6 voor METS 
met nog één slagbeurt te gaan. 
De laatste uitjes werden nog met een mooi 
dubbelspel be eindi gd .. 
Al met al was het een spannende wedstijd 
en er was goed gespeeld door iedereen. 



- Advertentie• 

HIER HA.DUW ADVERTENTIE 

·.· KiJ!ffiEN Sf.CA..!\N l ! ! t l t t ! ! t 

Advertaer nu b:ij de jonge, groeiende, 
dynamische honk en softbal ver~niging; . 

Per rMlamebord, c l ubblad .of shirt[ 
U kan natuu:r.-1:ijk ook dona.teu:r. worden" 

li •• 
Heef't u intrease ?, neem dan kontakt on 1 
met de penningmeester (zie voor h1 dit~ blad. 

i 
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METS meisjes adspiranten moesten spelen tegen: 
Schiedam. 
Het was een spannende wedstrijd. 

METS begon met slaan, gelijk raak, Miranda stond 
op één. 
Zo ging het een tijdje lekker door. 

Schiedam aan slag, gelijk slag (dat kwam door onze 
• pitcher Betty) de slagvrouw van Schiedam kwam niet 

op één! 
Uit! 

Op een gegeven moment stond METS voor met 3 punten 
verschil. 

~aar toen raakten we zenuwachtig doordat er 2 balle 
in het achterveld kwamen, ten gevolge dat we van 
Schiedam (waarvan we vorig jaar met 47-3 van. ver
loren hadden) met 1 punt verschil hadden verloren! 
De eindstand was: 12-11 

Geschreven door: Jovanka, van het meisjes 
adspirantenteam. 



METSmeisjes adspira.r1ten weer gewonnen. 

30 mei Mets meisjes adspiranten tegen st.Lodewijk 
uit Rotterdam. 

Het was een uitwedstrijd in Rotterdam. We hadden 

1
1: 

redelijk weer. 
In de tweede - inning · stonden we met 6-'3 achter, maar 
dacht je dat we dat pikten, helemaal niet, want we 
gingen even slaan en het stond meteen 7-6 voor METS. 

Miranda had vandaag een pechdag, eerst ziek in de 
auto en daarna in het slagperk een bal tegen haar 
rug. 

Daarna was het weer gillen, want Hetty maakte een 
pracht sliding. 
Het ging zo goed dat de tegenpartij een andere pitch 
er er in ging zetten, maardie gooide alleen maar 
wijd dus de vorige pitcher werd weer ingezet. 

Maar toen hadde!} we een grote voorsprong en dat 
viel voor de tegen pertij niet meer in te halen. 
Dus uiteindelijk hebben we gewonnen met 15-9. 

Muriel Meuleman. 
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Datum • . wedstrij d. tijd . Scheidsrechter(s). Kant ine dienst. ~----""':8"~.,.._, ___ ._,,.~>1$1P ... _____ ~--... ...... --.....__ ... _ _ ~---------Ql2.---------------... --~~- - ---------o:.---
30-6 
01-07 
03-07 
04-07 
04-0 7 . 
06-0 7 
08-07 

Da,i:rres I 19.30 Michael + Ronald N" Ha.na + Bep Meertenc 
Dames II 1930 Acrouius + Philip Marc L :\1 Jac co F" 
J@ Jun. 19.00 Rob Vermeulen. Gitta + Felicia" 
A.s:p " J . 09 " 00 Hin " Ton V" Arkel ,. · 1 
/{JrP.f:11:J:. 18"30 Otto + Ren~ Rin a + Miep . · 111 

Dames II 19"30 Rob v3o rslujjs ... _ . · ~co de Boer ·+ Erik v/d Hi~ ! 
Dames I 1930 Erik- an + Ronald v/d :M. Martha + Susan li\ll · J 

. Il~ 
. 1 

Zorg dat je op tijd. ben t, voor kan ti ne di enst een uur van te voren àanwezi~ li 
zijne Ka.s ophalen en: terug br engen bij Miep Vermeq;l.en . (zie voor in di t blad). • 

1 
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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 

~(\c{]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 
~~''"'''-'S'-''Dli'\\'là\•1llit 



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 

~lilumrtnbt2 
Lopikerstraat 20, 2871 BX Schoonhoven (Holland) 

Telefoon 01823 - 6544 .,_T_ele_x_~-----

i . 

1 

1, 



8Pl!CIALITErTEN 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Elke dag open tot 22.00 uur. 
bruiloften 
partijen 
diners 

kegelen 
en 

vele andere 
aktiviteiten 

Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

KEGELHUIS 

,,De Engel" 
Koestraat 4 

Telefoon 01823-2350 

Deerenberg 
Haven 50 

Schoonhoven 
optic ien optometr ist 
contac t lens-specialist 
o .v. A.N.V.C. 

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

~rant vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

ZELFBEDIENING 
Doelenstraat 3-5, Schoonhoven Telefoon 01823-5875 



BEN 
SI.OOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823 - 2380 


