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VAN DE VOORZITTER 

De vakanties zitten er weer op, en op dit 

moment is er weer een opgewekte stemming op 

de vereninging, geen wonder, Dames I (softbal) 

met vlag en wimpel kampioen geworden, Heren I 

staat er op dit moment goed voor en ik reken 

erop dat ook zij kampioen zullen worden. 

De meisjes Adspiranten zijn ook kampioen ge

worden, wat de jongens helaas op het allerlaatste 

moment niet is gelukt. 

Maar nu de donkere wolken die boven onze ver

eniging hangen. 

Ons is door de bond meegedeeld dat Dames I 

softbal alleen in de eerste klasse mogen spelen 

mits de vereniging beschikt over kleedruimte 

en douches, zo we weten hebben wij dit niet. 

Een andere moeilijkheid is er bij Heren I. 

Deze kunnen wel spelen in de eerste klasse 

als wij over dezelfde accomodatie beschikken 

zoals gesteld is voor Dames I .• Tevens kan 

het voorkomen dat er twee wedstrijden op een dag 

gespeeld moeten worden. Dit is met het oog op de 

openingstijden van het zwembad onmogelijk zegt 

de gemeente. 



Wat nu, j& onze vereniging wil wel vraag wil de 

gemeente ook meewerken voor dit probleem een 

oplossing te vinden. 

Het bestuur zal op korte termijn een bespreking 

met de wethouders hebben. 

Ik wens alle kampioenen van harte proficiat 

met hun behaalde resultaat. 

Met vriendelijke groeten 

Hans Maerten. 
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VAN DE REDACTIE 

Hallo jongelui, de redactie lijkt ook weer 

enigzins ontwaakt uit de zomerslaap, hoewel 

we nog maar moeizaam op gang komen. 

Wij als redactie verkeren ook nog bepaald 

in een feestroes, gezien het behaalde resultaat 

van Dames I in de competitie. De enige twee red

actieleden die niet in dit team spelen, Hettie 

van Mourik en Rob Voorsluys hadden toch ook 

een aandeel in het sucses. 

Maar nu even terzake. : In deze editie van het 

balletje vindt je inieder geval het vertrouwde 

stukje van de voorzitter ( net gebronsd en wel 

teruggekeerd van vakantie) ,het intervieuw 

zoals altijd geschreven door Hettie van Mourik. 

Verder een aankondiging van het Mixtoernooi op 

1 oktober.Trommel daarvoor je ganze familie 

en kennissenkring op want ook hier geldt: hoe 

meer zielen hoe meer vreugd !!!! 

En als laatste bevat het clubblad nog steeds te 

weinig wedstrijdverslagen ! Gelukkig hebben 

alle teams nog een aantal toernooien voor 

de boeg en daarover zal het natuurlijk ver

slagen regenen op de redactie! 
Groeten Janneke 



METS HEREN I KAMPIOEN ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

De tegenstanders van Mets, de Blue Stars, hadden 

een zeer luxe, met vlaggetjes versierde, touring

car afgehuurd, waar naast een hele supporters

schare ook zo'n twintig geheel in outfit ge-

stoken pupillen zaten om hun eerste team aan te 

moedigen. Achter een van de ramen las ik een span

doek" Blue Stars kampioen?" Goeie vraag! 

In ieder geval moest Mets de misser van vorige 

week, ook tegen dit Blue Stars, volledig uitwissen. 

Coach Peter v.d. Harg kwam terug van zijn opstel

ling van vorige week, toen niet het vertrouwde 

binnenveld werd opgesteld. Mocht Michael Martina 

vorige week starten als pitcher, nu was dat de 

beurt aan Erik v.d. Haar, een talentvolle speler 

uit Lopik. Na twee uur spelen had hij welgeteld 

èèn honkslag tegen, waardoor" beasty" Erik uit

geroepen kon worden tot meest waardevolle speler 

van de wedstrijd. Michael Martina startte in het 

linksveld. Rob Voorsluys nam de plaats van de 

catcher over van Acronius v.d. Zweep die 't tweede 

honk voor zijn rekening nam. Bastiaan in 't Hout, 

vorige week toch niet helemaal tegen de druk op

gewassen, verhuisde naar het rechtsveld. Erik-Jan 

Zorgdrager startte nu als basisspeler op het 



eerste honk. De plaatsen van Hin Veelenturf op 

drie en Ronald Neven als korte stop en Wilfred 

Ariëns in het midveld, bleven ongewijzigd. 

Dat de zege ( 11-1 in het voordeel van Mets) 

zeer verdiend was, wilde niet zeggen dat het er 

in het begin ook naar uitzag. Na de eerste twee 

inningen van de wedstrijd, waar de wedstrijd

ballen door Lekzicht waren geschonken, stond 

het nog steeds 0-0. In de derde inning kwam 

Acronius v.d. Zweep met 4 wijd op het eerste 

honk. Hij stal de honken twee en drie en Ronald 

Neven sloeg hem en dàarmee het eerste punt binnen. 

Diezelfde Ronald Neven werd uitgeroepen tot beste 

slagman van de wedstrijd: 4 uit 4. 

Toen in diezelfde inning Mets uitliep tot 7-0, 

was het verzet van Blue Stars eigenlijk al ge

broken. In de vierde inning had Blue Stars einde

lijk iemand op het derde honk, ware het niet dat 

deze speler schitt~ door een pick-off werd uit

getikt door Hin Veelenturf. In het veld werd 

Bastiaan in t'Hout vervangen door Jacco Frederikze 1 

Het team dat kampioen werd miste de basisspelers 

Rob Vermeulen door werkzaamheden, Dennis Weeber 

door een gebroken pols en René Voges, volleybal. 

De winst was dus binnen en toen een paar uur na 

de wedstrijd de luxe touringcar wegreed met 
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EINDSTANDEN COMPETITIE 1989. 

SDI. Weds. W. G. v. P. Voor. Tegen. Saldo. 
1. Mets. 16 14 0 2 28 234 77 + 157 
2. D.Z.B. 16 12 1 3 25 211 129 + 82 
3. DOS'32 16 10 1 5 21 218 142 + 76 
4. Red Geese 16 10 1 5 21 127 120 + 7 
5. Blue Hi tters 16 9 1 6 19 143 111 + 32 
6. Blue Stars 16 6 1 9 13 137 167 - 30 
7. Rowdies 16 3 3 10 9 141 180 - 39 
8. V.Holy 16 3 0 13 6 126 192 - 66 
9. Overkanters 16 1 0 15 2 90 309 - 219 

SD2. 
1. Schiedam 12 11 0 1 22 219 64 + 155 
2. Sparta 12 10 0 2 20 157 63 + 94 
3. D.Z.B. 12 5 0 7 10 147 165 - 18 
4. Mets 12 4 0 8 8 131 183 - 52 
5. Neptunus 12 0 0 12 0 34 213 - 179 

SMA. 
bo 1. Mets 12 9 2 1 20 164 60 + 104 

2. Schiedam 12 6 2 4 14 94 78 + 16 ÎI 
3. Hawks 12 6 1 5 13 116 108 + 7 . t' 

' 4. Feyenoord 12 0 1 11 1 73 200 - 127 ~ 

~ --- --
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Eenhoorn in eigen stijl 
naar bestaan als prof 

Terwijl de nationale ploeg zich in Parijs in het zweet werkt om de Europese titel te prolongeren, 
zit Robert Eenhoorn te blokken in Charlotte, North Carolina. Hij heeft gekozen voor een 

,onkbal-opleiding in de Verenigde Staten. De korte stop is uitgekeken op deze kant van de oceaan 
en droomt van een bestaan als professional. Zo mogelijk volgend jaar al. Anders graag in 1992, 

om tijdens de Spelen van Barcelona het amateurisme definitief vaarwel te zeggen. 

H
ALF JULI kreeg·_Robert 
Eenhoorn bezoek van een 
vertegenwoordiger Van 
Milwaukee Brewers. De 

, Amerikaan zag wel wat in 
ie Rotterdammer en bood hem een 
,rof,ontract aan. Eenhoorn wees het 
,f. Een tweede poging van de handels
eiziger in honkballers werd enkele da
:en later even gedecideerd van de hand 
:ewezen. ,.Het was een goede aanbie-
1.ing. Ik denk dat jongens in de VS het 
,lind hadden aangenomen." 

Eenhoorn is inmiddels in de States. 
lij verblijft op het Davidson College in 
•lorth Carolina . Om te studeren, maar 
·ooral om te honkballen. Het doel is 
veldegelijk een profcontract. Een stre
ren dat hij op zijn manier wil bereiken . 
,Eerst kijken hoe ik het in Amerika 
-ïnd." 

Wie F.enhoorn ontmoet. denkt in eer
te instantie van doen te hebben met 
~n zenuwpees . Vlak voor zijn vertrek 
,aar het Davidson College zit hij onrus
ig op de bank in het ouderlijk huis. Zijn 
1oeten tasten de randen van de tafel af 
~n hij weet zich geen raad met zijn 
u-men. Soms liggen ze over de rug)eu
üng, dan weer in een knoop. Het opval
endst zijn z'n ogen, die hij regelmatig 
.tijf dicht knijpt. 

Eenhoorn ontleent dat de aandacht 
,em stoort. Toch begint hij zich pas op 
'.ijn gemak te voelen wanneer hij de 
caart laat zien van het college-terrein 
lat in elk geval tot eind mei zijn thui s is. 
)e plattegrond is getekend in Efteling 
.tij1. De accommodaties z_ijn overdreven 
;root weergegeven en als de kleuren 
- het gras prachtig groen, de huizen 
nooi baksteenrood - realistisch zijn, 
#acht Eenhoorn een paradijs. 

Twee objecten springen eruit . Het 
10o[dgebouw , da t met zijn zuilen zo 
:lienst kan doen als decor voor een 
;peelfilm. En het honkbalterrein, waar 
::enhoorn de meeste tijd zal doorbren
~en. Niet aJleen als speler van de Wild 
;::'.ats. Hij moet het veld als aanvulling op 

zijn beurs ook helpen onderhouden. 
Tegen zijn bijrol als terreinknecht 

ziet hij niet op. Het betekent dat hij nog 
meer met honkbal bezig kan zijn. En dat 
is de enige reden waarom hij de stap 
heeft gewaagd. Ondanks zijn 21 jaar is 
Eenhoorn al een vertrouwd gezicht op 
de Nederlandse velden . Zijn probleem 
was alleen dat hij het ook wel had ge
zien. ,,Als ik zou zeggen dat ik voor de 
studie naar de Verenigde Staten ging , 
lieg ik. Leren kun je ook hier. Ik wil 
honkballen en het liefst dag in dag uit. 
Die kans wordt me geboden." 

Op Nederland en de kansen die hij 
hier krijgt, is Eenhoorn definitief uitge
keken . ,,Er wordt dan wel gezegd dat 
het sportklimaat hier steeds beter 
wordt , maar daar heb ik niks van ge
merkt. De softbalsters van Terrasvogels 
worden kampioen, maar moeten zelf 
hun contributie betalen . Vorig jaar 
kreeg ik geen medewerking van de 
MEAO-school waar ik voor mijn exa

. men zat. Je had het WK en de Olympi
sche Spelen en er was een trip naar 
Taiwan. Je hoopt op een beetje begrip, 
dat het rooster kan worden aangepast. 
Het enige wat zo'n leraar zegt is 'zou je 
dat wel doen jongen , denk aan je toe
komst' . Nou, ik denk jui st aan m'n toe• 
komst en die ligt totnutoe bij het honk
bal." 

Twee jaar geleden al werd hem de 
kans geboden naar het Walhalla van de 
honkbalsport te vertrekkken . De oud
bondscoach Pat Murphy polste de lèorte 
stop namens de universiteit van Notre 
Dame. Eenhoorn kon er zo terecht, 
maar moest wel 25 duizend dollar mee
nemen. Naar nu blijkt is zijn afwachten
de houding de juiste geweest. Het Da
vid.sou College verstrekt hem een beurs 
en Eenhoorn wordt in de VS opgevan
gen door Jim Stoeckel, de huidige coach 
van de nationale ploeg èn van het colle
ge-team . 

Het past allemaal in het plannetje dat 
hij voor zichzelf heeft opgesteld en dat 
voor honderd proc ent is gericht op het 
echte werlc Eenhoorn hoopt dat te be--

reiken door midddel van het drafts-sys
teem, waarbij profclubs elk jaar een 
greep kunnen doen uit de grootste ta
lenten. 

"Ik weet niet of het lukt, maar het is 
het juiste moment om het te proberen. 
Ik ben 21 jaar en in Nederland uitge
leerden uitgespeeld. Amerika heeft een 
overschot aan talent en ik wil weten of 
ik daar in pas." De aanbieding van Mil
waukee Brewers dbet vermoeden dat 
hij zich over het laatste geen zorgen 
hoeft te maken. Maar het Nederlands 
team speelt in het achterhoofd nog 
steeds een rol, al wordt die met de dag 
kleiner. 

Hij heeft bewust afgezien van het Eu
ropees kampioenschap, dat in Parijs 
wordt gehouden. ,.Het is een toernooi 
van niks. Over twee jaar gaat het wel 
ergens om. Als je dan wint mag je naar 
de Olympische Spelen. Ik ben in Seoul 
geweest. De Spelen zijn toch de hoogste 
waardering die je als amateur kunt krij
gen. Wanneer ik voor het prof-contract 
had gekozen, had ik Barcelona kunnen 
vergeten. Dat wilde ik nog niet . Mis
schien heb ik in het Havensteden-toer
nooi mijn laatste wedstrijd voor Neder
land gespeeld. Als dat zo is, zal ik er niet 
emotioneel op reageren ." 

Zijn wat afstandelijke houding staat 
haaks op het plezier waarmee hij bij de 
ploeg heeft gezeten . Ofschoon hij in de 
Verenigde Staten nauwelijks hoeft te 
rekenen op berichten uit Frankrijk , zal 
hij in gedachten de ploeg wel degelijk 
volgen. ,.Het grootste verschil met een 
paar jaar geleden is dat het team echt 
een eenheid is. Dat is wel eens anders 
geweest. De huidige groep bestaat voor 
het grootste deel uit jongens van mijn 
leeftijd . Iedereen is bereid voor elkaar 
te werken. Of je daar Europees kam
pioen mee wordt , weet ik niet. Dat 
hangt van Italië af." 

Treuren doet hij ook niet over het 
"Nederlandse honkbalwereldje" dat hij 
achter zich heeft gelaten . Hoe hard er 
ook gewerkt wordt om er iets van te 
maken, volgens Eenhoorn is het ge-

doemd te mis· 
tentie van bij, 
verkeerd zou 
getje te klein 
een mening 1 

naar geluiste · 
nadruk word , 

"De honkt 
veauomhoog 



SPORT 

lukken. Niet omdat de in- strijden te programmeren. ·0a1 valt toe 
,oerbeeld de honkbalbond te juichen. Het probleem is alleen dat er 
zijn, maar omdat het krin- niets achter zit. De clubs denken aan de 

is . .,Iedereen heeft hier competitie en de bond is elk jaar wel 
,n erger is dat daar nog verplicht om of aan de Honkbal week of 
rd moet worden ook. De aan het Havensteden-toernooi deel te 
: vaak op bijzaken gelegd . nemen. Op die manier blijft er weinig 
.albond probeert het ni- ruimte over voor wedstrijden tegen 
te krijgen door meer wed- sterkere tegenstanders. Wanneer je 

5 1 

"Honkslagen wegpakken 
en mooie nullen maken 
daar draait het om" 

Robert Een 
hoorn: nledereen 
heeft hier een 
mening en erger 
is dat daar nog 
naar geluisterd 
moet worden 
ook." 

Guus Dubbelman 

naar de nationale ploeg kijkt. zitten 
daar jongens bij die al bijna hun top 
hebben bereikt. Wat moet je dan? Je 
bent jong en eigenlijk al uitgespeeld." 

Een gevaar in de ogen van Eenhoorn 
is dat steeds meer talenten de stap naar 
de overkant van de plas zullen maken . 
,.De mogelijkheden zijn er. Het is na
tuurlijk niet zo dat iedere Nederlander 

zal slagen in het professionele honkbal. 
Een plaats in een college-team is vaak 
wèl mogelijk en misschien krijgt een 
speler de kans in de Minor Leagues. Op 
zo'n mome"nt is hij vopr Nederland ver
loren. Dat is eigenlijk een rare ontwik 
keling. Neem bijvoorbeeld Cohen van 
Pirates. Hij heeft alleen · maar willen 
kijken of hij goed genoeg was voor een 
bestaan als prof. Hij is inmiddels terug 
in Nederland, maar mag niet voor de 
nationale ploeg uitkomen. Dat werkt 
niet motiverend." 

In de Verenigde Staten hoopt Een
hoorn het honkbal-klimaat te vinden 
wat hij hier zo mist. ,.Ik benadruk graag 
het positieve. Dat is in Neilerland door
gaans wel anders. Een fout wordt we
ken onthouden. Ik kan daar wel tegen, 
maar het maakt enig verschil wie mij 
ergens op wijst. Bij Nicols bijvoorbeeld 
werd professioneel gedacht. De spelers 
waren onderling hard voor elkaar. Naar 
buiten toe traden we op als een eenheid . 

· Ook als iemand door een fout de wed
strijd uit handen gaf, vielen we elkaar 
niet af. 

"Het is natuurlijk zo dat ik met mijn 
talent het voortouw moet nemen. Mis
schien laat ik soms te snel het hoofd 
hangen. Een van mijn problemen is de 
concentratie. Op een werper als McGin
nis sla ik beter en tegen een ploeg als 
Nicols speel ik attenter. Dat hoop ik te 
veranderen. Vooral omdat ik meer wed
strijden moet spelen en te maken krijg 
met concurrentie. Dat is ook een deel 
van de uitdaging. Hier ben ik Eenhoorn. 
In North Carolina gewoon een honkbal
ler. 

"Ik vind het niet erg om onder druk 
gezet te worden. Dat is juist prettig. Ik 
speel op een positie die je in je moet 
hebben. Korte stop word je niet. maar 
ben je. Zoals sommige voetballers een 
neus voor het doelpunt hebben . Dat valt 
niet te leren. Ik denk ook niet dat ik in 
de Verenigde Staten werkelijk beter zal 
worden, wel completer. Ik moet harder 
worden. vooral voor mezelf. Dat kan me 
in Europa niet worden bijgebracht. Hier 
ben ik klaar. Ik ben twee keer gekozen 
in het wereldteam en uitgeroepen tot de 
beste korte stop van Europa. Mijn 
kracht is dat ik het spel aanvoel. 

,.Daarnaast heb ik ook een goede arm. 
En als je een goede arm hebt, wil je hem 
laten zien. Honkslagen wegpakken en 
mooie nullen maken. Daar draait het 
aJlemaaJ om. n 

GijS VAN DEN HEUVEL 
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DE STADSHERBERG 

onwaa 21 -SCIIINlnhovan 
Talatoon 01123 -2330 

"DE BREIHOEK" 
Wol - Handwerken 

Stoffen - Fournituren 

Lopikerstraat 35 
Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 5018 

DRIVE-IN-DISCO-SHOW. 
infonnatie en boekingen: 
Hans tel.03485 - 2804 of 
Ton tel.03485 - 3332. 

UIT (de Kunst) 

goed 
voor 
u 
Lopikerstraat 44-44a - Schoonhoven 

Telefoon O 1823 - 4 767 



EINDSTANDEN COMPETITIE 1989. Il~ 
"Q 

HHl. Weds. W. G. v. P. Voor. Tegen. Sal do . t 
' 1. Mets 13 11 0 2 22 241 52 + 189 :t 

2. Blue Stars 13 10 0 3 20 159 77 + 82 " 3. White Brearns 12 5 0 7 10 73 122 - 49 
4. Blue Hitters 12 4 0 8 6 * 74 114 - 40 
5. Red Geese 12 0 0 12 0 39 221 - 182 

HH2. 
1. Rowdies 12 8 1 3 17 152 81 + 71 
2. Braves 12 6 1 5 13 117 159 - 42 
3. Blue Stars 12 5 2 5 12 79 110 - 32 
4 . Mets 12 4 1 7 9 100 104 - 4 
5. Gophers 12 4 ·1 7 7 * 98 92 + 6 

HJA. 
1. Hawks 13 12 0 1 24 153 98 + 64 
2. Lodewijk 14 11 1 2 23 160 104 + 56 
3. Mets 13 10 1 2 19 * 208 97 + 111 
4. Zwijndrecht 14 7 1 6 15 151 118 + 33 
5. Eurostars 14 6 0 8 12 123 157 - 34 
6. Braves 14 4 1 9 9 112 145 - 33 
7. Gophers 14 1 0 13 2 101 182 - 81 
8. Blue St ars 14 2 0 12 2 * 94 210 - 116 

···- - ··· - ·--·-· · ···-·- ·- ···- ·- ·- _.----- - - - ··-- --



fi ·-··:,;;;_--:-.........-, 
~ .á :,: 

1 

~ 
..... § Q) 

..: en ..... ..... e ... .ö r-1 .::.!. .::.!. .::.!. ::,: 00 "' C: Q) 

~- µ en ., C: C: C: 1 Cl .t:l Q) H CJ 00 
(/) 00 µ 0 'O .::.!. 0 0 0 Q) ,...., 00 •.-i µ 0G 

t, -0 "' 
. ....., .._ ..... 

ö 
:,: ::c =r e ~1 ~ en C: ..... ;:i:: ;:,::i C: (0 

Q) ..... ·.-i :3 Q) 1 1 0 > 1 "' .::.!. ~ 
:, ..... 
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' /\;) Dennis 7 28 6 2 20 12 5 5 1 1 - 1 4 1 2 8 12 14 600 

Wilfred 13 57 6 4 47 26 19 4 1 2 - 4 4 4 9 22 23 28 553 

Ronald 13 57 6 3 48 26 14 6 3 3 2 4 5 8 3 28 38 26 542 

Rob Ve. 9 33 8 4 21 11 7 4 - - i 1 4 2 2 10 10 14 524 

Hin 13 53 8 1 44 21 17 3 1 - 3 4 5 4 7 17 15 28 477 

Michael 11 41 3 - 38 17 14 2 - 1 l 4 6 6 4 13 20 18 447 

Erik 12 52 6 2 44 19 13 3 2 1 2 8 5 5 5 15 31 23 432 

Rob Vo. 13 56 10 4 42 17 15 1 1 - l 7 6 6 5 23 12 Jl 405 

Eric-Jan 10 29 10 1 18 7 5 1 - 1 l 3 4 ! - 3 7 9 16 389 

Acronius 13 51 14 4 33 9 8 1 - - - 2 9 9 4 19 10 26 273 

Jacco 8 9 3 - 6 - - - - - - 2 3 1 - 2 - 4 000 

René 6 14 1 1 12 5 3 1 - 1 3 3 1 - 2 5 7 417 

Sebastiaan 4 12 1 - 11 1 1 - - - l 2 J 1 3 1 2 2 091 

Peter 1 s 1 - 4 3 2 - 1 - 1 - - - 1 4 3 750 

Richard 1 2 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 

TOTAAL 388 174 448 



IN GESPREK MET???!! 

Hello everybody, allemaal bijgekomen van de 

vakantie? Ga dan maar lekker zitten en lees hoe 

Marieke Koerselman ( de nieuwste aanwinst van 

dames I) intieme antwoorden geeft op de aller

intiemste vragen ( ahum ! ). 

oja ! dat moet ik nog even vertellen, eh, dit 

intervieuw hebben we gedaan in de auto toen Dames 

I een uitwedstrijd had. 

* hoi Marieke, en hoe voel je je nou om ge 

intervieuwd te worden? 

M: Hartstikke zenuwachtig ( dat dacht ik al) 

* Kun je iets over jezelf vertellen? 

M: Ja dat kan ik: nou, ik ben dus Marieke 

Koerselman eh, ik ben 20 jaar jong, en ik 

ben geboren in Zutphen. Daarna ben ik verhuisd 

naar Dieren, 

i !' * Heb je nog broers en/of zussen ? 
,1 
;! M: Ja, ik heb een broer en twee zussen. 

!I 
' * Hoe ben je in Schoonhoven beland ? 

M: Ik wilde graag naar de vakschool voor goud-



smeden en dat kan alleen in Schoonhoven, dus 

zodoende ben ik hier nu op kamers. 

* Heb je al eerder gesoftbald? 

M: Ja in Dieren heb ik 4 jaar gesoftbald en dit 

is nu m-n Se jaar. 

* op welke positie speelde je in Dieren? 

M: eh, even denken hoor! eerst heb ik buitenveld 

gespeeld en 3e honk 

Later 2e honk en de laatste 2 jaar pitchen. 

* Zijn er nog verschillen tussen "Mets" en je 

oude club? 

M: Jaha! bij mijn oude club kende ik ècht ieder

een, en hier ook wel een beetje maar lang 

niet iedereen. En zo zijn er nog wel een paar. 

* Wat doe je zoal in het dagelijk leven? 

( naast school dan) 

M: Op het moment vakantie houden en normaal ge

sproken: eh .• eten drinken, afwassen, naar de 

w.c. gaan en het allerleukste: huiswerk maken. 

* Hoelang woon je nu in Schoonhoven? 

M: 1 jaar precies. 

* Hou je van het uitgaansleven? 

M: jazeker. 



* Waar ga je dan het liefst heen? 

M: Naar Arnhem, daar heb je de Korenmarkt! 

>!< Wat is dat nou weer ? 

M: Dat is een straat met allemaal disco's en 

kroegen, gezellig joh 

* Nou Marieke, de laatste vraag : hou jij van 

spruiten? (moest ik van Janneke vragen!!! ) 

M: Nee maar wel van zuurkool 

* Gatverdamme ! 

okè, hè Mariek hartstikke bedankt voor dit 

intervieuw, en wie is de volgende? 

M: uhm even denken hoor? 

nou ,doe Bianca maar van de Meisjes Adspiranten. 

* Okè dat staat genoteerd. De volgende keer 

dus Bianca Krebbekx van de Meisjes. 

Groetjes , 
Hettie. 



! 

!!!!!!! !!!MIX-SOFTBAL TOERNOOI!!!!!!!!!!!! 

8 OKTOBER 1989 

INSCHRIJVEN OP DE LIJST IN DE KANTINE VOOR 

1 OKTOBER 1989 

NIET ALLEEN LEDEN KUNNEN EN MOGEN MEEDOEN MAAR 

OOK VADERS , MOEDERS, ZUSSEN, BROERS , OOMS , 

TANTES , OPA'S , OMA'S , LEVENSGEZELLEN, HUIS

GNOTEN ,VRIEND, VRIENDIN, VROUW, MAN, VER

LOOFDE, ZWAGER , SCHOONZUS, DOCHTER, ZOON, 

KORTOM IEDEREEN DIE ENIGZINS MET DE VERENIG

ING OF HAAR SPELERS VERBONDEN IS. 

I · VOOR " NIET SPELENDE " DEELNEMERS IS ER OP 5 
ii 

i OKTOBER, OM 19.00 UUR EEN OEFENAVOND, WAAR 

TEVENS DE BELANGRIJKSTE SPELREGELS WORDEN UIT

GELEGD. 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDDRP 
A lbre ch t Beyllngg ra cht 44 
Sc hoonh oven 
Tel efoon 01823 -2 566 

SIGNOR 

~ 
HERENMODE 

Lopikerstraat 8 

Telefoon 2288 

. .,. 

"t 

t-
.U~Pf2:f2f~.~-...:... 

de 

PAP ENDRECHT · Brederodelaan 116 (De Meent ) 
SLIEDRECH'f Winklerplein 10 
SC HOO NHOVEN - Lopikerstraat 2 

9~ 
OUDSHOORN 
Haven 55 
Schoonhoven 

. Tel. 01823-6788 

De GROOTS-TE 
speelgosd-speclssJzaak 

vanc» 

KRIMPENERWAARD 

~~~.llli 

,,be OV€Rkant" 
a. van enGelen 

Wal 34 - 2871 BC Schoonhoven 
Telefoon 01 823 • 3140 b.g.g. 5130 

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

RUIME PARKEERGELEGENHEID 



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 



30-8-'89 METS DAMES II- SPARTA 4 

Hallo allemaal, hier eindelijk eens een ver

slagje van Dames II. 

We speelden vandaag onze laatste wedstrijd tegen 

Sparta. Het was een leuke wedstrijd. 

Redelijk pitchwerk en goed veld~erk. 

De eerste inning ging niet geheel vlekkeloos, de 

nullen wilden maar niet komen, en Sparta haalde 

5 punten binnen. Toen konden wij gaan slaan. 

Christine sloeg mooie honkslagen, en ook Bianca 

raakte de ballen lekker, dus hadden wij ook weer 

een paar punten. 

Zo ging het een tijdje door, Maar Sparta liep in 

de 3e inning uit tot 13 punten toen de gelijkmakende 

slagbeurt. Wij kwamen uiteindelijk tot 8 punten 

jammer, maar verloren! 

Dan wil ik als laatste degene ( met name de Adspi

ranten) die de hele competitie met ons mee hebben 

gedaan van harte bedanken!!! 

Dames II is uiteindelijk op de 4e plaats geeindigd. 

Misschien volgend jaar beter. 

Groetjes, Hettie. 



.... 

WEDSTRIJDVERSLAG : 

METS HEREN II-BLUE STARS II 

Het tweede heren team wist in de uit

wedstrijd tegen de Blue Stars II in 

Numansdorp net geen winst binnen te halen. 

De partij begon goed voor Mets II met 

na 3 inningen een 4-3 voorsprong, voor

namelijk te danken aan het goede slagwerk 

van Richard en Lucas. Zij zorgden samen 

voor 5 honkslagen uit 8 slagbeurten. 

Halverwege de wedstrijd wisselde de tegen

partij van pitcher, waarop Mets II ant

woordde met een pitcherwissel tussen 

Sebastiaan en Erik v.d. Haar. Helaas gooide 

Erik tweemaal geraakt werper en moest er 

gewisseld worden. 

In de laatste inning werd het spannend, 

met een voorsprong van 6-5 voor Mets II, 

kreeg Mets II plots alle honken vol tegen, 

met nul uit. Pitcher Jacco wist hier toch 

nog een gelijkspel uit te halen : 6-6. 

Sebastiaan in 't Hout . 



Restaurant "Lekzicht" 

Buiten de Veerpoort 4 
2871 CC Schoonhoven 
Telefoon 01823-2278 

-'f. PARTY'S 

-'f. BRUILOFTEN 

-'f. DINERS 

-'f. ZAKENLUNCH 

INTERNATIONAAL REIS-EN PASSAGEBURO 

~BhttnrfnbS! 
Lopikerstraat 20, 2871 BX Schoonhoven (Holland) 

Telefoon 01823 - 6544 •--------

~ un m 111111:, 

Voor heel 
uw interieur 

Lop ike rstraat 18 - Schoo nh oven - te l. 01823-3783 

SPORTPRIJZEN 
SETON 

SCHOONHOVEN 
Sho wr oom geop end: 
Dinsdag, woensdag en dond erd ag 

van 13.30 tot 18.00 uur 

Vrijd ag van 13.30 tot 2 1.00 uur 

Zaterd ag van 10.00 tot 16.00 uur 

Verder op tel. afspraak 

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 

~~enls?~Mt~onhoven 
Telefoon 01823 - 2426 

dickhaff 
foto 

• c1ne 
Lopikerstraat 57 

:Di)@)l1{J~@Q~ 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 . 

Klei11-olfsetdrukkerij 
,,OUICK PRINT" 
Lorentzhof 27, Tel. 3235 

Lopikersingel 11, Tel . 7075 '""1:~:irnlV 
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 



J 

j 

SPl!CIALITBTa 
RUTAUIIANT 

PIZZERIA 

CATSBURG 
VOLVO 
HOE ISDE 

Elke dag open tot 22.00 uur. 
. SERVICE BIJ 
CATSBURG? 

VLOT. 
VOLVO 

Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

\l IOIII DRIJI < \l ',Bl R(, B\ 
1\1 IH, \ \11: \( 1111 R~ 1 R \\ 1 ; 

~( ll llll'-1 1\ l\l'- 11 1 ,\1~2\ ;;;, 

voor een modieuze bril of contactlenzen 

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

haven 42 - schoonhoven - telefoon 01823 • 2412 

~rant vanWlid 
voor a l uw BLOEMEN EN PLANTEN 

Doelenstraat 3 -5, Schoonhoven Telefoon 01823-5875 



BEN 
51.00F 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823 - 2380 


