
SCHOONHOVENSEHONK-EN 
_ SOFTBAL VERENIGING «METS » 

Ro~~nd van Ipenburg, 
_~orentzhof 32~ l ' 

2871 JT Schobnhoven. 
~· . .,. 

EEN BALLETJE 



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

Bielzen en Gecreosorteerde palen, Golfplaten, 

Wandplaten, Baddingen en Balkhout. 

Lopikerweg west 28a 3411 AM Lopik Telefoon 03485-1249 

AUTOBEDRIJF 
SCHAKEL~ --~ 

debè&fe 
occa&t o11& ... 

off. Ford-dealer G.G. Roosweg 4 
2871 MA Schoonhoven , 01823-2866* 

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 



_s_H'sQ8TS 
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 Hans Maerten 
Voltastraat 22 
tel. 01823-4875 

secretaris Hetty Kaasschieter 
Albert Beylinggracht 22 
tel. 01823-6008 

penningmeester Rob Vermeulen 
Newtonstraat 27 
tel. 01823-5639 

wedstrijdsecretaris Ronald Neven 
Jan van Bloisstraat 35 
tel. 01823-5767 

~ 

leden Erik Jan Zorgdrager 
Benedenberg 108, Bergambacht 
tel . 01825-1795 

ERELID: 

EINDREDAKTIE 

Erik L ugten 
Leeghwaterstraat 100 
tel. 01823-5559 

Winston Salomon 

Rob Voorsluis 
Asserlaan 90 
tel. 01823-5801 



"Doe Het Zelf Centrum" 

Lopikersingel 11 b - in de Melkfabriek 
Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 3282 

Wij danken onze 
adverteerders voor hun 
bijdrage aan dit boékje. 

Ons advies is daarom: 

KOOP BIJ 
ONZE 
ADVERTEERDERS. 

~YJ •• ~l~~-~VI~ ~EE hJ',1 
RIFLE - DOBBER 

LEUKE VRIJETIJDSKLEDING 

Lopikstraat 13 - Schoonhoven 

\'j~ 
,~/~:~ 

De Zentrasport-specialist '1( ,'f· ~"p 
heeft alles voor je in huis. Voor zaalsport, •-~. :'4;, .: ;, 

gymnastiek, veldsport, voor àlles! Kom maar 's kijken. ···· ···~ 
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VAN DE VOORZITTER. 

Dit is alweer de derde uitgave van ons club 

blad, er mag gezegd worden dat het er erg 

verzorgd uitziet, bedankt redactie commissie 

voor al jullie werk. 

Tevens wilde ik ook even de evenementen com 

missie bedanken, het door hun georganiseerde 

barbeque was dit jaar weer een succes. 

Maar naast de positieve berichten ook een 

waar voor ik U aandacht vraag en dat is de 

kantine dienst. Vaak gebeurd het dat diegene 

die dienst hebben niet komen en ook niet 

zorgen voor een vervanger. Vriendelijk ver

zoek ik U dit in de toekomst te voorkomen. 

Ook de materialen commissie kamp met moei

lijkheden. Elk team heeft een kast waarin 

het materiaal van elk team is opgeborgen. 

Het komt nog vaak voor dat men na afloop van 

de training of wedstrijd de spullen niet in 

de daarvoor bestemde kast doet maar de spul

len gewoon laat slingeren met alle gevolgen 

van dien. Laten wij met zijn alle zorgen dat 

dit niet gebeurd. 

Er rest mij nog met de vacanties in het voor 

uitzicht U alle een heel prettige vacantie 

toe te wensen. Hans Maerten. 
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VAN DE REDACTIE. 

Hé, Hé, eindelijk is t'ie er dan. Ons derde 

clubblad van het seizoen 1989. Ondanks de 

resultaten van diverse van onze teams toch 

een vrij moeizaam jaar voor de redactie. Dit 

derde clubblad heeft lang op zich laten wacht

en. Niet, zoals normaal omdat er geen copy was, 

maar eerder omdat we er niet zo snel aan toe 

kwamen om het goed te verwerken. 

De moeilijkheid is vaak dat de benodigde hulp

middelen, Computer, Printer en Druk Apparatuur 

niet altijd tot onze beschikking staat, vooral 

op momenten dat we er net wel de tijd voor had

den. Vandaar een dringend oproep voor iemand 

die ons typ-werk, het liefst op een 5 1/4 sch

ijf in WORD PERFECT, wil verzorgen. 

Enfin het is toch nog gelukt. 

Wij wensen iedereen langs deze weg een prettige 

vacantie, en we hopen dat iedereen straks vol 

goede moed het seizoen goed afmaakt. 

Groetjes, De Redactie. 
~ 
Il_=========================== 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDDRP 
A lbre c ht 8 ey1,ngg racht 44 

Scho onhoven 
Telef oon 01823-256 6 

SIGNOR 

~ 
HERENMODE 

Lopikerstraat 8 

Telefoon 2288 

~~ 
OUDSHOORN 
Haven 55 
Schoonhoven 
Tel. 01B23-6768 

De GROOTS-TE 
speelgo«J-speclssJzaak 

vandtl 

KRIMPENERWAAAD 

~~~~ 

,,be OV€Qkant" 

ruijter 

PAPENDRECHT - Brederodelaan 116 (De Meent) 
SLIEDRECtff Winklerplein 10 
SCHOO NHOVEN - Lopikerstraat 2 

a. van em~elen 
Wal 34 - 2871 BC Schoonhoven 
Telefoon 01823 • 3140 b.g.g. 5130 

Voor uw receptie, bruiloft, party en 
elke andere feestelijke aangelegenheid 

RUIME PARKEERGELEGENHEID 



·SNACKBAR 
'' DE VEER.POORT'' 
Buiten de Veerpoort 1 a 
Schoonhoven, tel. 01823 - 2701 

LEON & CORINE MOOR. 

BAR-DANCING ÉN CITY-CAFÉ 

Opweg te Schoonhoven 
TELEFOON 01823- 6033 · 

Openingstijden: IEDERE VRIJDAG LIVE-MUSIC 
donderdag 20.00 uur, entree gratis 
vrijdag en zaterdag 20.00 uur, entree f 5.--, 

City Café open: 

donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 20.00 uur 
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De Grote Clubaktie 

Net als vorig jaar doen wij weer mee aan de grote Club
aktie. 
Vorig jaar hebben wij met 5 mensen 100 loten verkocht. 

Dit jaar hebben wij 250 loten besteld. 

Het is de bedoeling dat wij deze loten allemaal verko
pen, wij rekenen dan ook op iedereen zijn medewerking. 

De verkoping van de loten is op. 5 OKTOBER, maar vraag 
nu vast aan je ouders, buren, vrienden en kennissen of 
ze dit jaar een lot bij METS willen kopen. 

1 Lot kost FL. 5,00 en er zijn veel prijzen te winnen. 

VOOR AL DIE KLEINE 
VERENIGINGEN 
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.. . .. . . . 
Het leek ons een goed streven om ieder team zijn eigen 
materiaal te geven. Het leek ons zo makkelijk als je 
bij een uitwedstrijd gewoon je eigen tas kan pakken, 
zonder eerst te moeten kijken of alles er wel in zit. 
Door de ervaring van voorgaande jtiren bleek het nood
zakelijk om dit materiaal in een afgesloten kast te 
doen die alleen voor het desbetreffende team toegan
kelijk is. 
Het gevolg is 6 afsluitbare kasten, al het materiaal 
per team met een eigen kleur gemerkt, na een zo eerlijk 
mogelijke verdeling.Kan dus niet fout zou je denken. 
Dus wel !! een puinhoop!! 
Het gaat zelfs zover dat er een slot geforceerd is om
dat alle spullen van een team "geleend" waren en 
vergeten terug te geven. 
Om deze toestanden in het vervolg te vermijden wil het 
bestuur de volgende maatregelen treffen: 
- kapotte sloten worden door nieuwe vervangen 
- opnieuw verdeling van het materiaal 
- alleen helmen komen voortaan op een daarvoor bestemde 

plank in de kantine, dus niet in de afgesloten kasten. 
bij wedstrijden en trainingen kunnen ze gebruik worden 
en moeten terug gezet worden. 

- ballen moeten in de grijze kast, en dus niet in de 
"teamkasten" 

- alle kasten moeten afgesloten worden en ieder team 
is voor zijn eigen spullen venwtwoqrdelijk. 

Alle materialen worden zo eerlijk mogelijk verdeeld. 
jl Iedereen die vindt dat hij toch aanspraak moet maken op 
1 materiaal van een ander team(omdat alleen die knuppel 
1 slaat en alleen die handschoen vangt) wordt aangeraden 
1 om deze materialen dan maar prive te kopen. 
1
1 

Het spijt ons dat wij zo'n onsymphatiek standpunt in 
! moeten nemen, maar helaas heeft onze vereniging maar be

perkte middelen. 

het bestuur 
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Zoals jullie misschien gehoord hebben, is er 2 keer 
ingebroken in onze kantine. Naast een gebroken ruit 
en gestolen snoep en limonade en bier hebben deze 
onverlaten alle groene konsumptiekaarten meegenomen. 
Wil iedereen die een kaart had, die nu verdwenen is, 
kontakt opnemen met mij, zodat ik een nieuwe kaart 
kan maken. 

Rob Vermeulen 

De kantinedienst is ook dit jaar weer een groot pro
bleem. De opkomst is bijzonder slecht, met als gevolg 
geen kas en geen kantinebezetting tijdens wedstrijden. 
Doe je sportieve plicht en zorg dat je er bent, laat 
je medeleden niet stikken. 
Als je onverhoopt niet kan, probeer dan eerst zelf een 
vervanger te vinden, maar blijf in geen geval zomaar 
weg. 

N.a.v. de inbraken heeft het bestuur besloten dat de 
groene konsumptiekaarten voortaan in de afgesloten 
grijze kast moeten komen. Nieuwe k,rnrt(}n kunnen alleen 
gekocht worden als de kas aanwezig is. 
Het is de bedoeling dat alle genoten konsumpties betaald 
worden, ook tijdens trainingen. Er wordt niets meer"op
geschreven "!!!Dus geen geld of niet genoeg saldo op je 
kaart geen konsumpties. 

Het bestuur 
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11 METS IN DE KRANT 11 

Zoals jullie inmiddels hebben begrepen, verzorg ik de 
wedstrijdverslagen in de krant. In het begin belde ik nog 
wel eens iemand van een team op om te vragen naar een 
wedstrijdverslag. Dit was voor mij een onmogelijke op
dracht. Ik heb toen mondeling laten weten ik niet meer 
bel, maar dat iemand mij belt om een verslag door te ge
ven. Belt er niemand, dan komt er een kort, verzonnen 
en nietszeggend verhaaltje in de krant. 

Nu laat ik dat dus even schriftelijk weten. 
Welke stappen moeten er ondernomen worden voor een 

• verslag in de krant: 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 
6. 

7. 

Na de wedstrijd bel je mij op (4259) en vertelt kort 
wat de hoogtepunten van de wedstrijd waren plus 
de uitrslag; 
Dit mag ook mondeling, i_k namelijk ook wel eens op 
het veld aanwezig; 
E~n kort briefje mag ook (vooral de belangrijkste 
dingen). 
Voor de 11Zilverstad 11 moet je dit uiterlijk v66r za
terdagavond doen; 
Voor de II Lekstreek 11 v6ór zondagavond; 
Wordt ik niett · in kennis gesteld, dan is dat jammer 
voor dat team; 
Voor plaatsing in de krant ben ik volledig afhanke
lijk van de redaktie van de 11Lekstreek 11 en de 11Zil
verstad11. 

Acronius van der Zweep. 



BLZ.1 

HEREN 2 ,_ BLUE HITTERS 2 

( zondag 21 mei ) 

Door plots II af laten weten 11 van ~én speler waren we 
met maar 8 man en 1 auto bij het zwembad. Gelukkig 
kwam Acronius langs fietsen en even later waren we op 
weg naar Puttershoek. 

Eenmaal aangekomen, vielen ons bij de tegenpartij een 
paar bekende gezichten op, die we een dag eerder nog 
tegen heren 1 hadden zien spelen. 
Vol goede moed begonnen we aari de wedstrijd. Acronius 

achter de plaat en Jacco op de heuvel was een goede com
,binatie, zodat de tegenstander in de eerste inning niet 
wist te scoren. 

Gedurende de wedstrijd werden door beide partijen pur. \ 
ten bij elkaar geslagen, met ons team steeds in het voor
deel. Door goed slagwerk van Jacco, Richard en Erik van 
der Haar stonden we in de'zesde inning met 8-4 voor. 

Ook het veldwerk verliep goed, met een paar mooie ac
ties op de honken werden de tegenstanders uit de buurt 
van de thuisplaat gehouden. 

In de gelijkmakende slagbeurt van de tegenstanders 
ging het iets minder met Jacco. Met een technische ho
me-run haalden ze twee punten binnen: 8-6. Een pit
cherwissel met ondergetekende voor Jacco leverde na 
é~n bal weer een technische home-run op: 8-8. 

De tegenstanders dachten echter dat wij maar zeven 
punten hadden en dachten de wedstrijd dus te hebben ge
wonnen. Na de line-up vergeleken we de scorelijsten 
en de scheids besliste tot doorspelen.Met geen nullen 
voor de tegenpartij moesten we dus proberen de stand 
gelijk te houden. Door twee goede veldacties van Roland 
en Jacco, die nu korte stop stond, werden er twee nul
len gemaakt. De laatste slagman ging op drie-stag uit 
door goed pitchwerk van Bastiaan en goed catchwerk 
van acronius. De eindstand werd zo 8-8.-

Sebastiaan in 1t Hout. 
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COACHES EN AANVOERDERS OPGELET ! ! 

Herhaaldelijk heeft onze vereniging boetes 

gehad voor het foutief- of niet volledig 

invullen van de wedstrijdformulieren • 

.Een klein beetje meer oplettendheid kan de 

vereniging een aanzienlijke som geld 

besparen. 

Let bij het invullen op de volgende punten: 

* zijn ALLE en de JUISTE ledennwmners ingevuld? 

* zijn DATUM en AANVANGSTIJD correct? 

*zijnde benodigde HANDTEKENINGEN aanwezig? 

*RAYON= Z.W.N. 

*AFDELING= HB of SB 
e e *KLASSE= 2 of res 3 of Adsp. 

* bij de tweede teams moet staan: METS 2 !!! 

Als bovenstaande punten gecontroleerd zijn 

moet het formulier z.s.m. ingeleverd worden 

bij Ronald Neven, Vlisterweg 13b. Deze zal 

dan het WedstrijdnUJ11Der invullen en het 

formulier opsturen naar de competitiecontroleur. 

Het Westrijdsecretariaat. 
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ulletin ~ 
DIT IS EEN UITGAVE VAN DE PR-COMMISSIE VAN DE KNBSB 
p/a ROB VAN TUYL · BARTOKHOF 16 • 2402 GE ALPHEN A/0 RIJN -TELEFOON: 01720 - 20453 

BULLETIN no. 39, d.d. 15 juli 1989 

Op het moment dat dit bulletin wordt samengesteld is er sprake van hectische i\•ti~(i 
toestanden. Het plotselinge terugtrekken van UNIQUE GIANTS uit de Hoofdklasse Wangmakesilworll 
en uiteraard ook de treurige toestanden in China. Dit land zou namelijk meedoen aan de 
5e Haarlemse Softbalweek die precies over 16 dagen begint en op het moment van typen is er 
nog geen 100% duidelijkheid, al heeft het organisatie-comité pijlsnel öp de ontwikkelingen 
gereageerd door een Amerikaans team uit te nodigen en ••••••..• zij aanvaardden de uitnodi
ging direct. Een teken dat dit softbalevenement aantrekkingskracht uitstraalt. 
Verder in dit bulletin veel losse berichten. "U . •- ,, . . ,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, 

ftteae Situatie spelen voor een negental dat niet uitkomt 
• Op d1nsdag 6 juni heeft het bestuur van de in een standaardklasse van de landelijke 

honkbalhoofdklassevereniging UNIQUE GIANTS competitie. 
'24 he~ bondsbestuur ~n_kennis gesteld van De komende dagen/weken zal blijken hoe een 
het fe1t ~at de veren,g,ng wordt terugge- en ander zich heeft ontwikkeld maar leuk is 
trokken u,t de Hoofdklasse. . . ' 
Het bondsbestuur heeft zich direct beraden ~~~tdergel,Jke - noodgedwongen - maatregel 
over de ontstane situatie en dit heeft ge- • 
resulteerd in de volgende besluiten: 
1. Alle door Giants'24 gespeelde competitie 

wedstrijden zijn komen te vervallen en 
er is een herziene stand per 4 juni op
gemaakt. 

2. Uè 19 spelers van Giants'24 hebben vijf 
dagen de tijd om kenbaar te maken of zij 
in dit seizoen in de hoofdklasse willen 
blijven spelen. Het gaat om de spelers 
Baranco, Brown, Callenbach, Cobussen, 
Groen, Hughes, Kenepa, Koene, Matthew, 
McNurlin, Medina, Richardson, Van Rijn
bach, Scott Sneed, Stewart, Todman, Tre
mus, Wijman en Van Zuilichem. 

3. Uit de spelers die dat willen, moger 1e 
9 overblijvende clubs een keuze maken, 
te beginnen bij nummer g op de ranglijst 
(PSV) die één speler mag kiezen. Vervol
gens mag nummer 8 één speler kiezen etc. 
Afhankelijk van het aantal beschikbare 
spelers zal een tweede keuzeronde gehou
den worden. 

4. Een speler die niet wil spelen voor de 
club die hem heeft gekozen mag dit sei
zoen slechts uitkomen in een negental 
dat niet uitkomt in een standaardklasse 
van de landelijke competitie. 

5. Spelers die kenbaar maken niet in de 
hoofdklasse te willen blijven spelen of 
die niet uiterlijk 11 juni a.s. hebben 
laten weten wel in de hoofdklasse te wil 
len blijven spelen, zullen tijdens de 
rest van dit seizoen nog slechts kunnen 

Korte berichten 
1 Na het opheffen van UNIQUE GIANTS'24 moet 

melding gemaakt worden van de opheffing 
van de kleine Tilburgse vereniging TILBURG 
JUGS (in 1988: 17 leden). 
Ook het Rotterdamse G.S.S. (13 leden) stop 
er mee. 

•-•-•-•-•-• 
• Roger Clemens is thans de best betaalde 

werper van Amerika door een driejarig con
tract te tekenen, dat hem meer dan 15 mil
joen gulden zal opleveren. 

•-•-·-•-•-• 
• Onder de kop "KNVB pakt teruggang aan" 

werd verhaald over de afdeling Noord-Hol
land. Het afdelingsbestuur belegde een pro 
motie-avond en 5! clubs reageerden daarop. 
Zo zien we dus dat het niet alleen binnen 
de KNBSB voorkomt. Blijkbaar is dit een 
inmiddels normaal beeld. Toch moeten er mo
gelijkheden zijn om de verenigingen en hun 
leden te mobiliseren. Maar wie komt er eens 
met een goed idee .•••. ! 

•-•-•-•-•-• 
• Regelmatig krijgt de PR-commissie vragen 

over PLAY OFF en in het kort een aantal op
merkingen. 
Na het opheffen van het officiële maandblad 
INSIDE werd in zee gegaan met het bedrijf 
SIC! (Sports Investments Consultancy) en 
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dit resulteerde in het blad PLAY OFF, een - Gemeenten verhogen tarieven, privati-
maandblaá met aandacht voor de Amerikaan- seren sportaccomodaties en wentelen z, 
se sporten Basketbal en Baseball/Softbal] uitgaven op de sport af, waardoor spar 
als zomersporten en IJshockey en American te duur dreigt te worden. 
Football als wintersporten. - Meer en meer maatschappelijke taken 
Bij elkaar een forse markt, maar het aan- worden zonder bijbehorend budget bij 
tal abonnees bleef te laag om het blad de sport neergelegd. 
in stand te houden en begin januari 1989 - Voorzieningen voor topsport(st)ers en 
werd besloten dat PLAY OFF niet meer zou ondersteuning/begelèiding worden te 
verschijnen. langzaam gerealiseerd " 
De KNBSB heeft dus nu geen officiëel bands . 
orgaan, even los van het \Jeekbericht. De georganis1;er~e sport telt 4.000.?0? be
Er zijn inmiddels wat mogelijkheden geop- oefenaren, die in 35.00? ~portverenigrngen 
perd, een teken dat men het toch mist. aan sport ~?e~ o~der leiding van ca. 
Ook de PR-commissie is van mening dat de 700.000 vriJwilligers; 
KNBSB een bondsorgaan dient te hebben, Daarnaast doen_nog zon 3.000.000 Nederlan 
maar ••••••• dat moet financieel te verant- ders ongeorganisl_!erd aan spar~ ~n dan heb
woorden zijn, dus geen goud-op-snee uit- bl_!n we het n?g niet over _de milJoenl_!n pas
gaven die qua abonnementsprijs onbetaal- sieve ~~ortl1efhebbers die naar radio, tv 
baar worden. En ook geen blad met 1.500 e.d. kiJken. . 
abonnementen. Neen, te denken valt aan In de sport g~at ruim 8.000.000.000 gulden 
minimaal vier uitgaven (lx in maart, lx om. De_overhe1d ont~angt van_d~ sport door 
i n juni lx in september en lx in novem- belas~rngl_!n en heffrngen _3 m1lJard gulde~ 
ber). ' ~erw1 J) . d1 eze lfde overhe1 d ~ l echts 1,4 m1 l 
En .••.••••••• een exemplaar naar ALLE Jard b1Jdraagt aan de sport. 
32.000 leden van de KNBSB, zodat îi'et"ook •-•-•-•-•-• 
voor adverteerders aantrekkelijk wordt. , Rayon Amsterdam laat thans iedere twee 
Misschien wil een bedrijf wel één comple- maanden een informatie 
te uitgave sponsoren? :~ bulletin verschijnen 
We sluiten niets uit, maar er zijn nog _.- ~ onder de naam BINNEN-

intern overleg dient p aats te vinden. ,, schrijft een eerste 
geen daadwerkelijke plannen, daar er ook @ on HOOG. Zoals men zelf 

l 
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Toch stelt de PR-corrrnissie het op prijs kennismaking met de 
als mensen hun ideeën prijsgeven en wie Pers- en Propaganda-
weet kunnen we daar in de toekomst iets commissie van het Ra-
mee doen. yon Amsterdam. De PR-

•-•-•-•-•-• commissie trof het blad 
• In mei kwam het blad SPORTS BUSINESS 

voor de tweede keer uit met o.a. een arti 
kel over bondsvoorzitter Peter Laanen. 
Het nieuwe magazine kost f 85,-- per jaar• 
voor 12 nummers en is bedoeld voor ieder
een die zich bezighoudt met commercie en 
organisatie van sport. Inlichtingen: 
bel 023 - 270044. 

• De verkiezingscampagnes zijn weer van 
start gegaan, aanleiding voor de Neder
landse Sport Federatie (NSF) om weer eens 
te wijzen op de diverse knelpunten. 
NSF: "In de sport zijn de afgelopen vijf 

in een clubblad van een Amsterdamse ver
eniging aan! 

•-•-•-•-•-• 
Bob Krijnen deed de PR-commissie een 
goedkoop beel dromannetje toekomen met als 
titel "Zuster Penny speelt voor detecti
ve". In een voorwoord maakte de redactie 
melding dat het ging om een volledig lief 
des verhaal. l,iaar ••••••.. er werd ook mel
ding gemaakt van het feit dat de softbal
sport "fijn-om-te-doen-is". En zie, op de 
pagina's 32 en 33 een uitgebreide toe
lichting op de spelregels, met cartoons 
en softbalsticker afgebeeld. 

jaar belangrijk e knelpunten ontstaan: •-•-•-•-•-• -• 
Taken van de l andelijke sportorganisa- • 26 mei was het feest bij de BATTERS in 
ties en -verenigingen zijn aanzienlijk Putte(N-Br), waar een nieuwe accommodatie 
toegenomen. aan de Herculesbaan in gebruik werd ge-

- Tegelijkertijd zijn middelen (subs idies nomen. 
bijdragen) ster k afgenomen. • Vennep Flyers opende officieel de nieuwe 

Voorbeelden: accommodatie aan de Oosterdreef met o.a. 
- Het sportbeste dingsplan van de TOTO/ de competitie-hoofdkla ssewedstrijd tus sei 

LOTTO i s terug gelopen van 50 miljoen P.S.~ . en •...• Unique Giants'24!! 
naar 30 milj oen gulden. • Op 17 juni i s het de beurt aan M.U.L.O. 

2 
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Specialiteit : BRUIDSBOEKETTEN 
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01823-5712 
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~* standen HONKBAL per 11-06-1989 *~ 
Heren 1: Wed. W G V P. V t saldo 

1. Mets 7 6 0 1 12 148-26 +122 

2. Blue Stars 6 4 0 2 8 73-40 + 33 

3. Blue Hitters c_, 6 3 0 3 6 48-48 0 

4. White Breams 6 3 0 3 6 43-70 - 27 

5. Red Geese 7 0 0 7 0 21-149 -128 

Heren 2: 

1. Row<lies 6 5 0 1 10 87-33 + 54 

2. Blue Stars 6 3 0 3 6 35-57 - 22 

3. Braves 6 3 0 3 6 50-93 - 43 

4. ~ 6 2 0 4 4 52-49 + 3 

5. Gophes * 6 2 0 4 2 49-41 + 8 

Jongens Ads~iranten . . 
1. Mets 8 7 1 0 15 143-49 + 94 

2. Hawks 7 7 0 0 14 96-54 + 42 

3. Lodewijk 7 6 0 1 12 97-59 + 38 

4. Zwijndrecht 7 4 0 3 8 94-73 + 21 

5. Braves 8 2 1 4 5 70-83 - 13 

6. Eurostars 8 2 0 6 4 63-111 - 48 

7. Gophers 7 1 0 6 2 54-96 - 42 

8. Blue Stars 8 0 0 8 0 47-139 - 92 

* Niet op komen dagen 2 punten in mindering. 
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*** standen SOFl'BAL per 11-0fr1989 *** 
Dames 1: Wed. w G V P. V t saldo 

1. D.Z.B. 10 9 1 0 19 127-56 + 71 

2. Mets 9 8 0 1 16 117-40 + 77 

3. Blue Bitters 9 5 1 3 11 108-67 + 41 

4. Red Geese ·9 5 1 3 11 6fr63 + 3 
t:, 

5. Dos '32 10 5 1 4 ll 12~98 + 30 

6. Rowdies 8 3 2 3 8 83-57 + 26 

7. Roly 8 3 0 5 6 84-94 - 10 

8. Blue Stars 8 3 0 5 6 62-96 - 34 

9. White Breams * 7 2 0 5 2 65-85 - 20 

10. Overkanters 7 1 0 6 2 44-123 - 79 

11. Green Sox * 11 1 0 10 0 72-177 -105 

Dames 2: 

1. Schiedam 6 6 0 0 12 151-30 +121 

2. Sparta 6 5 0 1 10 87-36 + 51 

3. D.Z.B. 6 2 0 4 4 57-98 - 41 

4. Mets 5 1 0 4 2 ~98 - 50 

5. Neptunus -5 0 0 5 0 12-93 - 81 

Meisjes Ads2iranten: 

1. Hawks 6 4 0 2 8 70-59 + 11 

2.~ 3 3 0 0 6 64-13 + 51 

3. Schiedam 5 3 0 2 6 49-37 + 12 

4. Feyenoord 6 0 0 6 0 31-105 - 74 

* Niet op komen dagen 2 punten in mindering. 

__ , _____ -
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Selectie Nederland 
Op ainsdag 16 mei jl. is bondscoach Jim 
Stoeckel (USA) in Nederland gearriveerd. 
Voor Stoeckel is Nederland geen onbekende, 
want ook in de jaren 1981, 1982 en 1983 wa 
hij de coach van het Nederlands team. 
De KN~S~ heeft een contract afgesloten dat 
hem tot en met 1991 bindt als manager en 
het hoofddoel zal zijn het winnen van het 
Europees kampioenschap 1991, waarmee men 
zich dan automatisch heeft geplaatst voor 
de Olympische Spelen in Barcelona ('92). 
In samenwerking met de coaches Charles Ur
banus en Berry Eijgendaal zijn de navolgen 
de spelers uitgekozen voor de voorlopige 
selectie: 
Wismar Ansjelina 
Rikkert Faneyte 
Hans van Renselaar 

Eric de Bruin 
Marlon Fluonia 
Harry Koster 

(allen 

Eric de Vries (allen 
Michael Crouwel 
Edse l Ma rti s 
Maurice Verdaasdonk 

( a 11 en 
Peter van Dalen 
Paul Nanne 

- Peter Boon 
- Martijn Faneyte 
- Ronald Stoovelaar 
van Pirates) 
- Robert Eenhoorn 
- Geoffrey Kohl 
- Marcel Kruijt 
lieptunus) 
- Gerlach Halderman 
- Danny Scheer 
- Byron Ward 
Nicols) 
- Erik Lammerde 
- Thys-Jan Smidt 

(allen Kinheim) 
Patrick Klerx 
Elton Wilson 

- Bart Volkerijk 
- Pierre Richardson 

(allen ADO) 
Frans Groot (Thamen) - Ed Kruijs (HCAW/T) 
Martijn Kant (Feyenoord) en Peter Callen
bach (noot: op dit moment zonder verenigin 
door het terugtrekken van Giants'24). 

De voorlopige selectie zal een drietal z.g. 
intra-squad games spelen en eind juni zal 
dan de definitieve selectie bekend worden. 

Van 14 t/m 23 juli wordt deelgenomen aan 
het World Port Tournament in Rotterdam en 
van 1 t/m 10 september wordt gespeeld om 
het Europees kampioenschap in Parijs . 

•-•-•-•-•-·-• 
--- - ------ De actieve vereni-

1nR • ging ROBUR'58 orga a,.i: ~ .... niseert in samen-
-~ .• liiJ,. werking met SPOOT 

...EM . . >~t.-i / EXCHANGE/USA van 
~- - 29 juni tot en met 

2 juli a.s. de 
"1989 APELDOORN BASE 

58 
BALL SERIES". 

Naast het Interregio
team van gastvereniging 

BL.Z .. /S 
nemen rie teams uit Amerika deel aan het 
toernooi, t.w. de HUNTINGTON BEACH OILERS 
(Huntington Beach-California); GLENDORA 
ALL STAR HIGHSCHOOL TEAM (Los Angelos-Cali· 
fornia) en NORTH COAST USA (Cleveland-Ohio : 
Vanaf donderdag 29 juni tot en met zater
dag 1 juli worden iedere middag twee wed
strijden gespeeld om 14.00 en 16.30 uur. 
De finales worden op zondag 2 juli gespeel< 
en wel om 16.00 en 19.00 uur. 

Rondom dit evenement is een aantrekkelijk 
progranvna gepland. Zo is ook het "SAN GA
BRIEL COLLEGIATE ALL STAR TEAM uit Los An· 
gelos in dèzelfde periode in Apeldoorn en 
zal wedstrijden spelen tegen de eerste en 
tweede teams van ROBUR'58 en QUICK-AMERS
FOORT en op 28 juni speelt stadgenoot WSB 
een wedstrijd op haar terrein tegen NORTH 
COAST USA. 
Tevens zijn wedstrijden gepland van verte
genwoordigende teams. t.w. Jong Oranje en 
de Cadetten. 
Op 28 en 29 juni om 19.00 uur spelen Jong -

1 Oranje tegen de Huntington Beach Oilers, , 
resp. de Cadetten tegen North Coast USA. 

Tot slot op woensdag 5 juli om 19.00 uur 
een wedstrijd tussen Jong-Oranje tegen het 
San Gabriel Collegiate All Star Team op 
het terrein van Robur'58 in Apeldoorn. 

Voor de regio rond Apeldoorn een uitsteken 
de gelegenheid om êên of meer bezoeken aan 
Apeldoorn te brengen en het zou plezierig 
zijn als de clubs deze informatie in hun 
eerstvolgende clubblad en/of weekbericht 
overnemen, zodat meer mensen op de hoogte 
worden gesteld van dit evenement. 

•-•-·-•-•-•-• lïifo_r_m_a---tie 
Verg1ssen we ons, of gaat de kwaliteit van 
een aantal clubbladen omhoog? 
Diverse clubs hebben een nieuwe lay-out, 
een andere kolom-indeling, verbeterd sten
cilwerk, kortom, het begint er op te lijke 
Hoe staat het echter met de overname van 
informatie, de clubs verstrekt via het PR
bulletin van de KNBSB. 
In de afgelopen maanden kreeg het secreta
riaat van 82 clubs één of meer malen het 
clubblad toegezonden en dat is slechts 34% 
van het totaal aantal verenigingen. 

Van die 82 clubs neemt nu 22% ( 19 redac
ties) het complete PR-bulletin mee in het 
clubblad. Dat zijn Blue Devils-R.Rowdies
The Pioneers-Red Lions-Hoofddorp Pioniers
Shell-Nuenen-Blue Birds-Boosters-Starlight 
Sparks-Kickers-Cardinals-Vennep Flyers
Seagulls-Overveen-Venlo. 

J 



Tal van verenigingen nemen ook losse be- doordat de gemeente Almere niet tijdig 
richten over: Bullfighters-Thamen-The Caps voor hekken had gezorgd, er geen dug-outs 
DSS-BSCH'sum-Gophers-Terrasvogels-Urbanus-waren, geen gas-, water-, electriciteit 
Adegeest-~ULO-Cheetahs-All Stars-Kennemer- en rioolaansluitingen, waardoor ook geen 
land-HSC Tilburg-Zuidvogels-WHSC-Oe Meteoor kantine-accommodatie mogelijk was; 
ABC-Green Caps-HCAW-Caribe-Roef!-TTTigers-• Martin Gaus Produkten B. V. kon de garan-
ODIZ Frogs-Flying Petrels-Herons-Heiloo- tiestelling (f 50.000,--) niet volledig 
Vl . Ho ly-Eüü-RCH-Pi ngui ns-Survi vors-Emmen- waarmaken; 
Gemert-Robur'58-b1ijndrecht-Catch-Fey01oorc• Het honkbalveld zou medio april speelge-
Wizards of BOZ-Nicols-Blue Hitters-Flags. reed zijn, maar de accommodatie vertoonde 

. . zoveel gebreken dat de terreincommissie 
Na vele toezendrnge~ van het P~-bulletrn van de KNBSB de zaak niet kon goedkeuren; 
treffen we geen berichten aan in ~e bladen• Het noodgedwongen uitwijken naar Lelystad 
van Onze ~ezellen~~HC-Storks-Alphians- Haarlem, Hoofddorp, Nieuw-Vennep deden 
BSC Utrecnt~OVVO-Wrngs-ADO-HMS-Voll~ Bak- de reiskosten verder stijgen, waar geen 
H~rcu)es-Orioles-NDC-Batters-Hawks-Eagles- inkomsten uit kantine, toegangsbewijzen, 
Pinguins. reclameborden etc. tegenover stonden. 
Zoals reeds _eerder ge~eld za) binnenkort bit, plus de verdere afwikkeling rond de 
een ~va)uatie plaatsvi~~en binnen de PR- oroblemen met de gemeente Diemen, bood het 
c?mmissie of op de~e ~iJze_door~egaan uiants-bestuur weinig of geen perspectief 
dient te worden. Of misschien dient al leen !neer en onder de huidige omstandigheden 
"doorg~gaan" te worden met de. genoemde heek voortzetting een onverantwoorde zaak" 
clubs in de eerste twee overzichten. 

·-•-•-•-·-· Maar los van dit alles, wat doen de overi- • d d .1 
ge 154! clubbladredacties met de PR-infor- Noteer ID e agen 8J 
matie? We weten dat slechts een klein aan-
tal clubs geen wee~~ericht en/of ~aandblad 17 t/4si 23J•uJi 
heeft, maar dan bliJven er nog ruim 125 ------- -- .. 
verenigingen over die totnutoe niets van ~ op het veld van de verenigin, 
zich hebben laten horen. NORTHERN STARS te Leeuwarden 

Toch blijven we maar enthousiast proberen BAL H EUROPEES HONKBALKAMPIOEN-
om ook in deze situatie verbetering te SCHAP VOOR JUNIOREN •• 
krijgen. Naast een honderdtal clubbladre-
dacties hebben we nu ook alle bekende PR
mensen van de verenigingen op de mailing
list gezet en zij krijgen nu ook het PR
bulletin rechtstreeks naar hun huisadres. 
Over een paar maanden gaan we een en ander 
opnieuw bekijken. Succes! 

•-•-•-•-•-•-• 
Op de valreep ontvingen wij een persbe
richt van het bestuur van GIANTS'24, de 
op één na oudste honkbalvereniging van 
Nederland, ontstaan uit een fusie tussen 
V.V.G.A. en AJAX (werd GIANTS-DIEMEN) en 
sinds vorig jaar GIAfHS'24-A~mere. 

~ 
~ 
_,, POOT -,n 

14 t/m 23juli 
op het veld van NEPTUNUS 
in Rotterdam. 

•• INTERNATIONAAL HAVENSTE
DEN-TOERNOOI - HONKBAL•• 

?:7'~.-~ · 1 t/m 9 juli 
~~p in het Noordersportpark aan 

so-,.!r~~!À,..,.. de Mr. Jan Gerritzlaan te 

,,.,,,.,. .. ,,oou., 
SOFî .... ll "550Cl.-t•)N 

Haarlem (bij voetbalstadion 
van Eredivisieclub Haarlem) 

H 5e HAARLEMSE SOFTBALWEEK 
met internationale deel
name - SOFTBAL 11 

Het bestuur heeft moeten besluiten tot 
terugtrekking van het team uit de Hoofd
klasse-honkbal en zelf zegt zij dat dit 
ongetwijfeld het einde zal betekenen. 
Belangrijkste redenen: 
• De financiële positie van de vereniging LAATSTE NIEUWS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

was onhoudbaar geworden; Giants' 24 ter ziele, NEW GIANTS 
eEr was geen reëel uitzicht op verbetering gaat de competitieverplichtingen 
1 Het ontberen van een volwaardig honkbal- onder deze naam voortzetten en zal 

veld en clubhuis vergrootte de problenen· •,oorlopig Bussum als thuishaven 
1 Het nieu,~-aange)egde complex in Almere- :üezen. overigens krijgt men wel 

stad kon 1988 met gebruikt worden, de twee verliespunten voor het 
-------------------feit dat Giants'24 tegen PSV niet 

is opgekomen. 
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Geld. 
~ slagb. 
1 

1 
1 

Ronald !7 25 

Eric-Jan 6 10 

Wilfred 7 24 

Rob Ve. 7 15 

Dennis 6 17 

Michael 5 16 

Hin 7 24 

Erik 7 25 

Acronius 7 14 

Rob Vo. 7 22 

Jacco 2 1 ! 
1 
1 

Réné 2 2 1 

; 

Peter 11 4 i 

t 

\ -.L. --~- - ' 
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*** SLAGPRESTATIES HEREN 1 NA 7 WEDSTRIJDEN*** 

Honk 1-H 2-H 3-H H-R G.H. R.B.I. Pntn. slagen 

15 7 4 1 3 18 26 19 

6 4 1 - 1 7 7 11 

14 8 4 1 1 16 13 17 

8 4 4 - - 7 6 10 

9 4 5 - - 7 10 11 

8 6 1 - 1 4 9 8 

11 9 12 - - 10 8 16 
! 

11 6 3 1 1 9 19 13 

6 6 - - - 11 4 14 

7 5 1 1 - 13 6 21 
.. -

- - - - - 1 - 1 

l - ,_ - 1 l 2 2 
l2 3 1 ; 1 4 3 -
l i 

.,___ 

Slaggem. 

600 

600 

583 

533 

529 

500 

458 

440 

429 

318 
-- --------- -------- -

000 

500 

750 

to 
ï 
N --w 
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DE ZORGEN VAN EEN AANVOERDER. 

Op een prachtige lentemorgen werd mij gevraagd het 
aanvoerderschap van heren 1 op me te nemen. Ik stem
de toe, mits de overige teamleden daarmee akkoord 
gingen. Aangezien niemand bezwaar aantekende, werd 
ik dus de II geestelijke vader 11 van heren 1. Die dag wist 
ik nog niet wat me allemaal boven het hoofd zou komen 
te hangen. Ik heb het geweten! We zijn nog niet op de 
helft of 11mijn kinderen" drijven me tot wanhoop. Neem 
nu Wilfred, mijn laatste kind, en Dennis. Zijn ze fijn 
aan het spelen, gooit Wilfred een helm met ballen over 
Dennis heen. De jongste telg laat dat natuurlijk niet 
op zich zitten en gooit zomaar een bal tegen Wilfred 
aan. Bovendien maak ik me nog:m~ znrgen om Wil
fred. Zitten we met zijn allen bij ome Peet en tante 
Greet inde tuin, voorzien van een lekker koud biertje, 
wil Wilfred honkbalboeken lezen. Deed hij zijn huis
werk maar zo fanatiek. 

Mijn andere zorgenkindjes zijn de Robjes. Naast het 
honkballen moeten ze ook nog eens een kleine onderhou
den. Bei den kennen ze hurn zwakke momenten na een 
training nog wel eéns, waardoor vrouw en kinderen 
worden vergeten. Moet ik ze weer naar huis sturen en 
ze op hun verantwoordelijkheden wijzen. 

Een ander probleem vormt onze Hin, door zijn broer
tjes nogal eens geplaagd omdat hij al een paar grijze 
haren krijgt. Virdis noemen ze hem. Bovendien is hij 
niet bij de vrouwen weg te slaan. Altijd heeft hij er 
wel tien om zich heen zwerven, komt daardoor wel eens 
te laat op een training of voor een wedstijd. Moet ik het 
weer bij zijn vriendin goedpraten. 

Bleef het maar bij die problemen. Van Erik word ik 
ook vele jaren ouder. Bij ons hard trainen, bij heren2 
hard trainen, op de Salmsteke hard trainen, in de 
loods thuis hard trainen. Altijd maar honkballen. Zijn 

!! broers noemen hem nu ook nog eens géén beest meer, 
n ·i dat moet maar afdwingen. Gaat hij nog harder trainen, 
!1 
,t 

;l'=========================:::::!I 
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zelfs op zijn werk. 0 ja, zijn werk. Als Erik het niet 
over honkbal heeft, staat hij wel te o. h. -en over die 
banken van hem. Hout zus, h<:ll!lt zo, zonder bad, met 
bad, ik woru:f1er knettergek var\ van die jongen. 

Nee, Ronald is een stuk rustiger. Maar die gaat in
eens stiekum samenwonen met zo'n jong mei ssie. Nooit 
iets van geweten. Wel een vermoeden, omdat hij de 
laatste tijd nooit meer bi ijft plakken. Jammer, het hoort 
een beetje bij de opvoeding. 

Mijn dokterskindje is Michael. Met hem bi ijf ik naar de 
dokter lopen. Dan met zijn rug, dan met zijn botten, dan 
met zijn hand, zijn knie, zijn hoofd, zijn schouders. Ei
genlijk ben ik met alles al met hem naar de dokter ge
weest. Nou, niet met al les, met een onderdeel gaat het 
nog pi co bello. 

Kom ik nu toe aan het grootste zorgenkindje van de fa
milie: Erik-Jano Met het honkballen vergeet hij nogal 
eens te lopen als het moet. Of hij vraagt een II time" aan 
als zin II broer" al bijna hèt tweede honk heeft gestolen. 
Juist, een dromer van de bovenste plank. Hij rijdt met 
zijn 'auto tegen een taxi aan en als er geen taxi te vinden 
is, dan rijdt hi.j weJ tegen een muurtje aan. Of hij ver
brandt zijn neus. Niet zo gek met de afgelopen hitte, r 
maar daar kwam het niet van. het kwam door een hete 
s:>eplepel die hij tegen zijn neus aan hield. Zo'n rooie 
neus. Hij verzint wedstrijden die er niet zijn en als ze 
er zijn, zijn ze er niet. Ook hangt hij elke zaterdag in 
de 11Flash 11 rond. Dan heeft hij het over Sandra, Els, Ni
cole, Emmy, Joke, Jos~ Barbara, Anja. Het houdt niet 
op!! En, dat wist je misschien nog niet, hij heeft ook 
hoogtevrees. Hij vindt de toren in Roosendaal zo ont
zettend hoog, zo hoog, hoog zelfs. Toch, het meest 
gek werd ik toen ik hem tegenkwam in de auto en ik hem 
vroeg wa hij aan het doen was. Zijn antwoord luidde dat 
hij door Schoonhoven reed om een meisje te ontlopen 
{ dat in Schoonhoven woont). Erik, dan kun je beter in 
Bergambacht rond gaan rijden. Even genoeg, want over 
hem kan ik een boek schrijven. 

Jongens, let de komende tijd een beetje op jullie zwak
heden en zet je beste beentje voor. Ik word er soms 

zo moe van. 

Jullie voorbeeld de Aanvoerder. 



BLZ. 1.o 

IN GESPREK MET? ? •••••• 

Hallo allemaal. Zoals iedereen nu wel weet, ver
schijnt er in elk clubblad een intervieuw, en dus 
nu ook! Maar er is iets veranderd. ( voor een 
keer). Eigenlijk zou er iemand van dames 1 ge
intervieuwd moeten worden, maar helaas, dat is 
niet gebeurd. 
En waarom? Dat ga ik nu vertellen. Marleen van 
Leeuwen van dames 2 gaat op 20 jurni voor een 
klein jaar naar Canada verhuizen, en daarom 
leek het me wel leuk om Marleen te intervieuwen 
voordat ze weggaat. 
Dus nu Marleen van Leeuwen en in het volgende 
clubblad Marieke Koerselman van dames 1 • 

. it Hoi Marleen. Nou als eerste vraag maar weer: 
11 Waar en wanneer ben je geboren ? 11 

Marleen: 
Ehm, even nadenken hoor! 0 ja, ik weet het weer. 
Ik ben op 19 mei in 1971 geboren in het plaatsje 
Velp. 

++ Hoelang woon je al in Schoonhoven? 

Marleen: 
17 jaar. 

++ Heb je verder nog broertjes of zussen? 

Marleen: 
Ja, ik heb een 'broertje, Rob, en een zus Ing
rid. 

++ Zit je nog op school ofzo? 

Marleen: 
Ja, ik heb net mijn examens achter de rug voor 
het atheneum. 

++ Dus je krijgt vrijdag ( 9 juni ) de uitslag. 
Ben je geslaagd, denk je? 
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Marleen: 
Ik weet het niet, ik denk het eigenlijk wel, maar 
ja, zeker weet je het natuurlijk niet. 

++ Hoe ben je op het idee gekomen om naar Ca-
nada te gaan? 

Marleen: 
Nou, dat idee is gekomen in de vierde klas. Ik 
moest toen een vakkenpakket kiezen en ik wist 
niet wat ik wilde worden. Toen zou ik eigen
li15k een jaar naar Engeland gaan, maar dat 
ging niet door. Toen kwam mijn moeder op het 

idee om naar Canada te gaan, want wij hebben 
daar namelijk fami I ie zitten. 

++ Wat denk je allemaal te gaan doen in Canada? 

Marleen: 
Vakantie houden. Verder ga ik een schriftelijke 
cursus natuurkunde op I-IAVO- niveau volgen. Dat 
heb ik namelijk nodig voor mijn vervolgopleiding 
die ik na Canada ga volgen. ·verder hoop ik veel 
van ~et land te kunnen zien. 

++ Wat ga je doen als je uit Canada terugkomt? 

Marleen: 
Ik ga een HBO- opleiding doen die scheikunde 
en economie combineert. 

++ Denk je niet dat het moeilijk is om na een 
jaar weer te gaan leren? 

lt:ar. l een: 
Het zal best wel moeilijk worden, want in Ca
nada heb ik veel vrijheiq: geen school, lekker 
luieren enzo. Maar ik wil die opleiding persé 
doen en ik ben ervoor gemotiveerd en als ik 
echt iets wil, dan lukt het wel. 

++Weetje al veel over Canada. ( het land, de 
cultuur enzo ). 

Marleen: 
Ja, best wel. Sinds twee jaar heb ik de interes
se voor het land. We zijn er ook al op vakantie 
geweest. 
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1-1- Ga je nog aan sport doen in Canada? En zo 
ja, ga je dan weer softballen? 

Marleen: 
Ja, ik denk het wel, want sport heb je toch 
nodig en nattlurl ijk ga ik ga ik dan softballen. 

++ Hoelang bi ijf je in Canada? 

Marleen: 
Een klein jaar, in mei t 990 kom ik terug. 

++ Als je terugkomt uit Canada, kom je dan 
weer op II Mets 11 ? 

Marleen: 
Weet ik niet. Ik ga natuurlijk op kamers, 
want de school waar ik naar toe ga, is in 
Enschede. Ik denk dat ik dan geen tijd meer 
heb voor II Mets 11• 

++ Naa, Marleen, de laatste vraag: Wat ga je als 
eerste eten als je in Canada aankomt? 

Marleen: 

KENTUCKY FRIED CHICKEN! ! ! 

++ o. K. Marleen, hartstikke bedankt en ik zou 
zo zeggen: veel plezier en succes in Canada! 

WA111è BL 3/VtA/ J)E OvTHotlsl/t.STt--
~ 

/EICeN 41/-R.5 l)lê W'f IN 

CLl/Blit,qo /)PRit-lffl. 

lEltiE /Èlérl/NCjélV kvN-MW 



UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* Ook uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzorgd. 

VERJAARDAG ? dan 'n 

LORUS, 
't horloge r,.::::,~, 

datje 
veel 

bespaart. 
. IA 

LORUS 
OUARTZ 

Van f 25,- tot f169,-

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 



HEM EN HAAR 
HAVEN 74 SCHOONHOVEN 
~,111w&s\'TulinlïlîlIHf~filîtfäîfäfüIHtlfü\fü:lfü 

Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
Lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823-2039 

m.;;:~\::~\,,,··. ;)tt/'J 

Ciao - Matinique - Love - Diesel -
Edwin - Bogie - Peter van Holland -
Fruit of the Loom 

IJsselstein, Kerkstraat 10, Tel. 03408-82597 
Schoonhoven, Lopikerstr . 47, Tel. 01823- 5337 

Rabobank 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

(..•·. 

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



RJ z 13 

METS HJA - BRA VES 

( zaterdag 20 mei ) 

Vandaag moesten we twee wedstrijden 
bei tegen de II Braves 11) 

spelen. ( al Ie-

De eerste wedstrijd hadden we bijna verloren, bijna 
gewonnen. Uiteindelijk 6-6. 

In de tweede wedstrijd waren de spelers van de 11Bra 
ves 11 moe. Dus hadden we gewonnen met 11-7. 

Wij hebben 5 wedstrijden gespeeld en we hebben al 
9 punten. 

Errol. 

TE KOOP- TE KOOP - TE KOOP - TE KOOP - TE KOO 

EEN LEDEREN SCHOUDERSCHOOLTAS, VIJF VAKKEN 

Z.G.A.N. VOOR Fl. 7.5, -

INL: HENNA TJOE A ON 

TEL: 01823-425 9 (Na zes uur s'avon o.is. J 

TE HUUR - TE HUUR - TE HUUR - TE HUUR - TE HUUR - TE H 

Twee schi tter ende BARBEOUES ! af met in gen ~ 0 . 50 bi j 1. 0 
meter . 
Zelf opha len en t erug bez orgen , na eerst contact te 
hebben opge nomen met het bestuu r. 
KOSTEN: Fl. 15,00 per s t uk . 



8LZ. 2.'t 

WISTEN JULLIE DAT• •• • •••••• • 

++erop zaterdag 13 mei een barbeque is gehouden 

++ het hf:lél erg gezellig was 

++ er weinig leden aanwezig waren 

++ er elke week stukjes over de verrichtingen van 
onze teams in de krant staan 

++ Marleen van Leeuwen van dames 2 gaat verhuizen 
naar Canada 

'++ dat dames 2 haar gezelligheid zal missen 

++ er veel teams bovenaan in de competitie staan 

++ dat we dus veel kampioensfeestjes zullen krijgen 

++ Sabine Rozendaal van de SMA in het ziekenhuis 
heeft gelegen 

++ dat ze gelukkig weer beter is. 

Wedstrijdverslag jongens adspiranten 

CAZ-Mets 

De wedstrijd moest om tien uur beginnen in Zwijndrecht. 
Een geluk dat we daarvoor vakantie gehad hebben, 
anders waren we .vast te laat geweest. 
We kwamen aardiq op tijd aan,dus begonnen met een 
warming-up. . 

1 
Het begin van de wedstrijd ging moeizaam,maar eenmaal 

H op gang lukte het beter. ll ~=e~itcher van CAZ gooide niet erg hard,dus dat zat 

l
i'· We speelden met vier reserves,dus moe kon je niet 

worden. 
! · Met een schitterende vanqbal van Taco op het einde 
ij wonnen we de wedstrijd .Eindstand 14-11. 

1 
Over twee weken moeten we tegen de Blue stars en dat 

1
. belooft een spannende wedstrijd te worden. 

· Joppe-Jeroen 



Restaurant "Lekzicht" 

Buiten de Veerpoort 4 
2871 CC Schoonhoven 
Telefoon 01823-2278 

1if. PARTY'S 

)f. BRUILOFTEN 

1if. DINERS 

1if. ZAKENLUNCH 

INTERNATIONAAL REIS-EN PASSAGEBURO 

~lilttffiitnb!2 
Lopikerstraat 20, 2871 BX Schoonhoven (Holland) 

Telefoon 01823 - 6544•-----~--

~ Hltlll 111111:1 

Voor heel 
uw interieur 

Lopi kerstraat 18 - Sc hoon hoven - tel. 01823-3783 

SPORT PRIJZEN 
SETON 

SCHOONHOVEN 
Sho w room geop en d: 
Dinsdag, woen sdag en dond er dag 

van 13.30 tot 18.00 uur 

Vrijd ag van 13.30 to t 21.00 uur 

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 

Verd er op tel. afspr aak 

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

RIKKOERT 
Voor al uw BOEKEN 
en TIJDSCHRIFTEN, 

ook hebben wij een mooie sortering 

ORIGAMI - FILIGRAAN 

LOPIKERSTRAAT 45 
TELEFOON 01823 - 2773 



De goedkopere vleessoorten 
zijn bij ons kwaliteitstarief. 

Net zo goed als de luxere soorten. 

EET SMAKELIJK. 

KEURSLAGER 

~~enl5?~M~~onhoven 
Telefoon 01823-2426 

dickhoff 
foto 

• c1ne 
Lopikerstraat 57 

:M]@)Q={]21)@Q[R) Tel. 01823-2992 

KLEIN-OFFSETDRUKKERIJ 

"QUICK PRINT" 
verzorgt in onze vernieuwde drukkerij 

in het 

Handelscentrum "DE MELKFABRIEK" 
te Schoonhoven 

* Handelsdrukwerk * Familiedrukwerk * Clubbladen 

Onze boeken voor 

GEBOORTE- en HUWELIJKSKAARTEN 

laten wij U gaarne inzien . 

Klei,1-olfsetdrukkerij 
,,OUICK PRINT" 
Lorentzhof 27, Tel. 3235 

Lopikersingel 11. Tel. 7075 -.,::~:rtFf 
Schoonhoven 

{jalerie de Luifel 
LUXE EN HUISHOUDELIJKE 

ARTIKELEN 

Alb. Plesmanstraat 3 - 5 Schoonhoven Tel 01823-2873 

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

Waagstraat 8 Schoonhoven 

v.d. MAAS' 
KWALITEITSBAKKERIJ 

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

Telefoon 5543 



SPl!cw.rnlTIN 
RUTAURANT CATSBURG 

VOLVO 
PIZZERIA 

Elk e dag open tot 22.00 uur . 

HOE ISDE 
SERVICE BIJ 
CATSBURG? 

VLOT. 
VOLVO 

Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

\l 10111 DRIJ I ( \l '>Bl R(, Il \ 
1\1 IH , \\11\\( 1111 R~ I R\\I, 

~<ll ll l l '\ II U\I'\ 11 1 1'1:-iè l ,; ; , 

voor een modieuze bril of contactlenzen 

h.j.deerenberg 
. opticiên oogmeetkundige o.v . contactlensspecialist anvc 

haven 42 - schoonhoven - telefoon 01823 - 2412 

Olrant vanWlid 
voor al uw BLOEMEN EN PLANJEN 

Doelenstraat 3 -5, Schoonhoven Telefoon 01823- 5875 



BEN 
5100F 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823 - 2380 


