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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~.- ·• 11 

debèSfe 
occ11s1ons ... 

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

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 OP Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2930 



UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* Ook uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzorgd. 

VERJAARDAG ? dan 'n 

LORUS, 
't horloge 1r,--:;:::,~, 

datje 
veel 

bespaart. 
. ~ 

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 
~"~1®rt1tttl.\wit1iti1mtr;mim1mimmmttnt 

Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
Lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823-2039 

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 

BELVÉDÈRE 
LEKDIJK 2-8 

TE L 01823-2377-2723 

Rabobank 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

RESTAURANT 

BELVÉDÈRE 

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



SCHOONHOVENSE HONK & SOFTBAL VERENIGING 
POSTBUS 89 
2870 AB SCHOONHOVEN 

GIRO 3432583 

AMAOBANK 
SCHOONHOVEN 
REK NA 43 .26 12 696 

Oprichtingsdatum: 15 april 1983. 

BESTUUR: 

voorzitter Hans Maerten 
Vol tastraa t 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 Bloisstraa t 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. 

Wv .· ~,~.~-~v,~ ~ •• 
RIFLE - DOBBER 

LEUKE VRIJETIJDSKLEDING 

Lopikstraat 13 - Schoonhoven 



VAN DE VOORZITTER. 

Het jaar is alweer haast voorbij, ja wat is er dit 
afgelopen jaar allemaal in de vereniging gebeurd? 

Allereerst zijn Heren een en Dames een natuurlijk 
kampioen geworden. 
Ons gezellig tournooi met mooi weer en een goede 
opkomst. 
Veel werk is er door het bastuur en commissies afge
lopen jaar verricht, allemaal nog van harte bedankt 
voor jullie inzet. 

Het gaat verder goed met de vereniging kan ik stellen; 
ons leden aantal is in stijgende lijn en op dit moment 
hebben wij+/- 85 leden. Dit aantal zal zeer zeker 
nog groter worden als ons nieuwe veld in Oost klaar is, 
wij hopen eind 1990 begin 1991. De besprekingen hier
over met de Gemeente en de nutsbedrijven zijn in volle 
gang. 

Ook aan ons nieuwe clubhuis wordt gewerkt, wij houden 
jullie hiervan op de hoogte. 

Er rest mij nog jullie allen, en onze trouwe adverteer
ders een hele prettige kerst en een goed begin voor 
1990 toe te wensen. 

Hans Maerten. 



VAN DE REDACTIE. 

Hallo, hallo hier de redactie. Wij ziJn ne t als jullie 
in een winterslaap gesukkeldj wij werden daaruit 
echter wreed ontwaakt door het bestuur van onze ver
eniging die ons 0roeg waar het clubblaadje bleef. 
Dit was natuurlijk terecht, want ja, we hebben zo 
onze verplichtingen tegenover onze adverteerders in 
het clubblad. Waarmee we het moesten vullen was echter 
de grote vraag. 

H/4 
Afgezien van het bestuurAen Acronius hebben we van 
jullie niets gezien. Terugblikken op de competitie, 
het mix tournooi, de trainingen, de kantinedienst 
(waar velen verstek hebben laten gaan), het veld onder
houd en de worldseries; maar ook vooruitblikken op de 
komende competitie (twee teams zijn tenslotte geprom
oveerd naar een nieuwe klasse), de teamindelingen, 
de stand van zaken t.o.v. ons nieuwe veld, en ook 
kritiek, positief of negatief en sugesties voor de 
toekomst enz, enz hadden in dit clubblad kunnen staan. 

Daarnaast is er blijkbaar bij de verschillende rayon
vergaderingeh ook het een en ander gebeurd met betrek
ing tot Mets, wat waarschijnlijk interesant is voor 
ons allemaal. 

Verder missen we wensen van onze leden, het lijkt wel 
of jullie alles aan de vereniging goeg vinden; hou 
ons ten goede, er gebeurt wel veel wat wel goed is, 
maar alles is in principe voor verbetering vatbaar. 

Al met al toch genoeg onderwerpen die ervoor hadden 
kunnen zorgen voor een dikke gezellige kerstballetje. 

Pr~ttige kerstdagen, een gezonde, sportieve en actieve 
(ook t.a.v. het schrijven van stukjes) 1990. 

Oe redactie. 



ZAALTRAININGEN 1990. 

Met ingang van 10 januari 1990 beginnen we weer met de 
zaaltrainingen volgens onderstaanel schema; er is ge
kozen voor deze opzet om iedereen de gelegenheid te 
geven in elk geval ee n keer per week te trainen. Dus 
als je op woensdag ingede e l bent, en je kan een keer 
niet, dan kun je de training van donderdag bezoeken. 

.IIill'.l • DAG. TIJD. ZAAL. TRAINER • 

HJA Zaterdag 09.00-10.30 Berengracht Michael Martin 

SD2 IJJoensdag 

HH2 Woensdag 

SD1 Donderdag 

HH1 Donderda g 

19.00-20.30 

20.30-22.00 

19.00-2 0 .30 

20.30-22.00 

L.T.S. 

L.T.S. 

L.T.S. 

L.T. S . 

Zoals jullie kunnen zien is het 
meisjes adspiranten team niet 
meer ingedeeld: Dit komt omdat 
een aantal meisjes te oud is 
geworden om nog ads pirant te 
spelen, de junioren competitie 
in ons rayon zeer slecht bezet is 
en omdat ons tweede dames team 
dringend versterkin g nodig had. 

Dick Weeber 

Erik Lugten 

Hin Veelenturf 

Peter v/d Harg 

BELANGERIJK •••• NIET MISSEN •••• BELANGERIJK •••• ENZ?ENZ ••• 

J A A R V E R G AD E R I N G • • • • • • • 1v1 ETS ½++ / o f t e we 1 1 9 9 0 •••• 

DATUM •••• 
PLAATS •••• 
T I JO •••• 

9 februari 1990 •••• 
AVANTRI CLUBHUIS •••• 
20.00 uur tot ·•••••·••••••? 

Agenda en jaarverslagen volgen nog, die krijgen jullie 
rruim van te voren. 



Belevenissen van een Coach.(Een seizoen met Dames 1.) 

Vol goede moed zijn we begin dit jaar aan de competitie 
begonnen, we kregen versterking bij de pitchers en 
waren over de gehele linie wat beter voorbereid dan 
het jaar ervoor. 
Kampioen worden, daar werd do or ons angstig over ge
zwegen, dat woord kenden we niet. Ten eerst omdat we al 
een aantal jaren net geen kampioen waren geworden en 
als tweede omdat we ei ge nlijk niet goed wisten of we 
wel kampioen wilde~ worden. 
Gelukkig ging het verloop van de competitie zo dat we 
ons er niet direct zorgen over hoefden te maken. IJJe 
kwamen al gauw op onze vertrouwde twe ed e plaats terecht 
en waren daar niet weg te branden. 
Foutje, we wonnen onze eerste wedstrijd te ge n nummer 1, 
gelukkig stonden we genoeg punten achter, dus ko n de 
discussie over kampioenschap nog even in de achterzak. 
Met een punt achterstand gi ngen we de laatste competiti , 
weken in. Enerverende weken trouwens, voor niks even 
naar Middelburg gereden, enkele competitie wedstrijden 
buiten mededinging en de tweede wedstrijd tegen koplope 
D.Z.B. 
D.Z.B. begon ons toch wel zenuwachtig te maken want zij 
verloren een wedstrijd zodat wij ineens bovenaan stonde 
en dus als favoriet voor het kampioenschap aan deze 
LL1edstrijd begonnen. IJ.Jat gebeurt er, met gee n mogelijk
heid kan D.Z.B. deze wedstrijd winnen; we drogen ze af 
met 27-2. 
Kampioen, en wat nu? PROMOVEREN •••• 
Volgend jaar spelen in de eerste klasse, spelen van 
dubbelwedstrijden, misschien niet thuis kunnen ( ~ogen) 
spelen, het wordt er voor ons niet makkelijker op. 
Natuurlijk; we gaan er voluit te ge n aan. 
Over één ding hoeven we ons volgend 
jaaT in ieder geval niet druk te 
maken, het kampioenschap •••••••• 

Een zorgeloze coach. 



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 

bloemsierkunst 

,,Ufle ~rger" 
leoatubbe 
kerkstraat 7 
schoonhoven 
01823-5712 

Koestraat 102 - 2871 DS Schoonhoven - Telefoon 01823 - 5050 





TERUGBLIK AFGELOPEN SEIZOEN HEREN TWEE. 

Onder leiding van Erik van de Haar hebben we toch een 
redelijk seizoen gedraaid. Er werden wat wedstrijden 
verloren, maar ook gelijk gespeeld en gewonnen. Dat 
winnen waren we al bijna verleerd daar we de voorgaande 
seizoenen regelmatig met flinke cijfers klop kregen. 
Dit jaar ging het dus een stuk beter. Oefenwedstrijden 
werden gewonnen en ook driekampen. Aan slag ging het 
ook beter gezien de uitslagen van de wedstrijden. 
De een na laatste plaats in de eindstand vind ik persoon 
lijk nogal vertekend, daar we toch vaak vreemde gezicht
en zagen en op de scoreformulieren steeds dezelfde namen. 
Oftewel er werden spelers gebruikt van hogere teams. 
lûe moeten toch proberen om de stijgende lijn voort te 
zetten, dat betekent wel dat we trouw op de trainingen 
moeten verschijnen. 
Helaas moeten we het volgend seizoen zonder Erik van de 
Haar en Richard van Honschoten doen. Erik stopt met 
training geven en Richard heeft helaas zijn lidmaatschap 
opgezegd en is weer gaan basketballen. We kunnen nu echt 
wel een paar seniorleden gebruiken. Maak eens een rondje 
langs familie, vrienden of kennissen, wellicht kom je 
iemand tegen die het wel leuk vindt om van de zomer te 
honkballen. 

Erik Lugten. (Heren Twee). 

DOE: j€ \)00R·~{cWTi0 

Oc..h, asJE.e,LÏEf-î ? 



VAN EEN EVENEMENTENCOMMISSIELID 
( lang hè) 

Tijd~ns de laatste ledenvergadering kwamen er toch een 
paai klachten van ouders en van een paar jongere leden 
dat er in de stille period~ okt. nov. dec. niets ge
org?niseerd werd~ 
Wat kwam natuurlijk ook door de lage opkomst bij 
trainingen en dergelijke, dat men besloten had een 
trainingsstop te· houden to ,t januari vantuege hoge 
zaalhuurkosten. 
Nu dachten wij we beginnen een evenementencommissie. 
Waarin zitting hielden Eric Lughten, Ton van Arkel 
en Ernst Meijer. 
In het seizoen hoefde eigenlijk niet zoveel georgan
iseerd te worden vanwege trainingen, wedstrijden en 
tournooien. Maar toch, we deden wat met een Barbecue 
wat redelijk goed bezocht werd, het bezoeken van een 
wedstrijd van het World Port Tournament en het mixed 
familie tournooi. 
Maar toen kwam bij mij de vraag, wat gaan we doen in 
de trainingsstop. In eerste instantie hadden we wel 
een ; paar suggesties verwacht via het enquete formulier 
in een van de clubbladen maar, •••• daar kwam niets 
uit ·. 
Maar nu komt het, waar ik me nog staads kwaad over 
maak. Iedereen heeft van ons een formulier gekregen 
of ze mee wilden gaan zwemmen in het Caribabad in 
Gorinchem en mee wild~n gaan schaatsen op de uithof in 
Den Haag. De kosten hadden we zeer laag weten te houden 
Aan inschrijvingen had ik voor het zwemmen vier form
ulieren en voor het schaatsen nul komma zero•••••••••• 
Zeer teleurstellend daar dit vooral bedoeld was voor 
onze jongere leden. 
Als er nu nog mensen zijn die vinden dat er te weinig 
wordt georganiseerd, zou ik die graag persoonlijk 
willen spreken. 
Verder wens ik jullie allen prettige kerstdagen en een 
vooispoedig en sportief 1990. 
Tot ziens bij de jaarvergadering. 

Erik Lugten. 



Ulletin ~ 
DIT IS EEN UITGAVE VAN DE PR-COMMISSIE VAN DE KNBSB 
p/a ROB VAN TUYL - BARTOKHOF 16 - 2402 OE ALPHEN A/D RIJN -TELEFOON: 01720 - 20453 

BULLETIN No. 43, d.d. 19 oktober 1989 .,..,_,~"' Vrijdag de 13e! De buitengewone bondsraadvergadering van de 
KNBSB bijeen in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrech • Een zeer Wangmakesilwork 

belangrijke vergadering want de toekomst van onze .. ,. bond K~S~ 
stond op het spel. ~' · 
De voorgeschiedenis mag voldoende bekend zijn ,~ • (zie diver- • . " 
se Informatiebulletins). Vooral in september r .... ~ werden tal ", · .J 

van minder sportieve acties ontplooid en~~~ er werd zelfs " . , 
een heuse coup beraamd om Laanen c.s. op \V✓ de valreep te la-
ten struikelen. Peter Laanen ging hier~- diepgaand op in en verstrek-
te ruim 200 aanwezigen veel detail~·n \V✓ formatie, daarbij gebruik ma-
kend van videobeelden en overhead- sheets. 
Al snel werd duidelijk dat de ~, informatie-avonden ih Zoete.r::meer, 
Zwolle, Eindhoven en Santpoor ,~ veel onduidelijkheden hebben wegge-
nomen en toen eenmaal de ra- ~~ yons "on speaking terms" waren met 
de overgebleven bestuurs- ~ ~ leden, was de weg geopend naar een meer 
vreedzame oplossing. De ~~ nog uitstaande motie van wantrouwen werd 
zelfs vlak voor de ve &,Î/ gadering ingetrokken. 
Hoewel er nog even '4.~Î/ gesputterd werd tijdens de vergadering, mag het 
eindresultaat ge- '"::l' zien worden als een overwinning voor die mensen 
die met de bon :"-,. nieuwe wegen willen inslaan, of zoals de nieuwe 
bondsvoorzit- '€1!,,~ ter Paul Meerman stelde, "Samen de schouders eronder" 
Onderstaan~~ een aantal hoofdpunten uit de vergadering: 

• Het :::;;:L~ concept-meerjarenplan werd unaniem door de bondsraadafge-
vaar- ,~ digden goedgekeurd, waarbij opgemerkt dient te worden dat 
een en ander pas definitief wordt tijdens de reguliere bondsraadverga
dering van maart 1990 •. 

• Ook het voorstel om binnen afzienbare tijd te komen tot VIER districten 
in plaats van NEGEN rayons kreeg de goedkeuring van de afgevaardigden. 

• Discussie ontstonq rond de vraag waarom er geen apart bonsbestuurslid is 
voor Jeugd. Na stemming bleek dat men wel degelijk een apart lid in het 
bondsbestuur wenst met specifiek de jeugd in zijn/haar pakket. In ieder 
geval werd de mogelijkheid opengehouden. 

• De totale structuurwijziging kreeg dus de goedkeuring, zodat men verder 
aan de slag kan met de invulling. 

• Het KERNBESTUUR bestaat nu uit voorzitter P.Moerman en de vice-voorzitter 
J. de Pierre (Honkbalzaken), D.Bliek (Softbalzaken), A.Smit (Financiële 
Zaken) en W.Koet (Organisatie). 

e Het BONDSBESTUUR bestaat uit F.van Alen (Technische Zaken honRbäl), 
J.Esselman (Competitiezaken honkbal), R.Kruyk (Competi

tiezaken softbal), mw. T.Ruiter-Rootlieb (Technische Zaken softbal), 
mw. J.Hofsté (Public Relations), B.Groenink (Recreatiesport) en P.Bokern 
(Scheidsrechterzaken). 

• Afscheid na 25 jaar trouwe dienst als competitieleider van Jan v.d. Horst 
• De nieuwe bondsvoorzitter Paul Meerman stelt de afgevaardigden voor om 

Peter Laanen voor zijn tomeloze inzet te benoemen tot ere-lid én ere
voorzitter van de KNBSB. Bij acclamatie werd hiermee accoord gegaan door 
alle bondsraadafgevaardigden op één na! 

• Vervolgens hield Paul Meerman zijn eerste speech, waarbij duidelijk werd 
dat een mensgerichte zakelijkheid noodzakelijk is; dat met open vizier ge 
werkt gaat worden aan de uitvoering van de plannen, waarbij eerlijkheid 
vooro dient te staa DE KNBSB HEEF 



Softbal 
fli~en(d) 

Enige maanden geleden vond een vergadering 
plaats van de !.S.F. (International Soft
bal] Federation). 
Tijdens de Se Haarlemse Softbah 1eek werd 
via het informatiebulletin al mededeling 
gedaan van tal van softbalzaken, maar ge
let op de internationale softbalontwi.kke
lingen nog een aantal korte punten. 
• Softbal zal deel uitmaken van de WORLD 

GAMES die in 1993 in Den Haag worden ge 
houden en waaraan door 6 ploegen uit 
verschillende continenten wordt deel
genomen. Het toernooi zal vier dagen 
duren. 

• Antonio Samaranch van het Internationaal 
Olympisch Comité heeft Don Porter (voor 
zitter van de I.S.F . ), persoonlijk ver
teld dat tijdens het I.O.C.-congres van 
1990 in Tokio, damessoftbal zal worden 
toegelaten als Olympische sport. 

(Noot redactie: Softbal zal tijdens de 
Olympische Spelen van 1992 in Barcelona 
te zi en zijn als demonstratiesport, ter
wijl honkbal voor het eerst zal meetelle 
als officiële medaillesport). 

• Voor wereldkampioenschappen softbal zal 
er een drug-testing-procedure komen 
waarmee wordt begonnen tijdens het We
reldkampioenschap 1990 in Normal. 

• Het.wereldkampioenschap softbal voor 
junioren (meisjes) zal plaatsvinden in 
het Australische Adelaïde en wel van 20 
tot en met 28 april 1991. 

• Er z.al een ander systeen geïntroduceerd 
gaan worden om de plaatsing van een lan 
te bepalen, wanneer twee of meer ploe
gen gelij eindigen in een rangschikking 
Door het nieuwe systeem zal het tot het 
verleden gaan behoren dat de sterke lan 
den tot elke prijs proberen een heel ho 
ge ~core te bereiken tegen de zwakke 
landen bij het vaststellen van een defi 
nitieve rangschikking, wanneer er sprak 
is van gelijk eindigen. Alleen het aan
tal "tegen runs II zal nog mee te 11 en. 

• Er ?ijn tal van spelregelwijzigingen 
aanvaard en deze worden zo spoedig mo
gelJjk doorgespeeld aan de betrokkenen 
binnen de KNBSB. 

• Het wereldkampioenschap herensoftbal zal 
plaatsvinden in de Philippijnen van 20 
tot met 29 maart 1992. 

• Van 28 juni tot en met 8 juli 1990 zal in 
Saskatoon een herensoftbaltoernooi worden 
gehouden (geen officieel WK) waaraan op 
invitatieba sis zal kunnen worden deelge
nomen. Te verwachten valt dat de acht 
sterkste landen van de wereld zullen wor
den uitgenodigd. 

• Het I.S.F . -congres werd bijgewoond door 
afgevaardigden uit 30 landen, waaronder 
6 landen uit Europa, te weten Italië, De
nemarken, België, Spanje, Frankrijk en 
namens Nederland Theo Vleeshhouwer. .. ... 

Uitgifte 
Ook in 1989 konden alle bij de KNBSB gere
gistreerde verenigingen propagandamateriale 
bestellen bij de heer Laurens te Apeldoorn. 
Op initiatief van de PR-commissie is in ' 88 
begonnen met een deel gratis ter beschikkin 
te stellen; een deel voor gereduceerde prij 
en pas na 250 exemplaren het gebruikelijke 
tarief van tien cent per exemplaar. 
Tot en met september'89 is de stand van za
ken dat het "verkoopbedrag" op hetzelfde ni 
veau ligt als in 1988. Een paar cijfers: 
• KNBSB-FOLDER (ALGEMEEN): 9.000 exemplaren· 
1 FOLDER HONKBAL .•• ••••• • :14.500 exemplaren 
• FOLDER SOFTBAL ..•...••• :20.000 exemplaren· 
1 SPELREGELFOLDER (zw/w).:21.000 exemplaren 
• STICKERS HONKBAL(zw/ w}.:12.000 exemplaren 
1 STICKERS SOFTBAL(zw/w).:14.500 exemplaren 
• SCHOOLPOSTERS ••••.••••• : 700 exemplaren 
De zwart/witstickers zijn op en zullen niet 
meer worden bijgemaakt. Ook andere voorrade 
lopen hard terug en er zal op korte termijn 
besloten worden welke folders/posters/boek
jes opnieuw aangemaakt zullen worden. 
De PR-commissie heeft thans een concept van 
een folder gereed, bestaande uit 2 vellen 
A-4-formaat, dus 4 pagina's met daarop de 
zeer succesvolle spelregel/plaatjesfolder 
(al meer dan 50.000 exemplaren verspreid) 
en twee pagina's met de scoretekens, hoe 
deze te gebruiken en hoe ziet een score
kaart er dan uit. Hier is grote vraag naar 
en we hopen binnenkort te kunnen melden dat 
ook dit initiatief wordt gehonoreerd. ...... 
Scheidsrechters 
De grote clubenquête van 1988 heeft zeer 
veel informatie opgeleverd. Veel nieuwe 
gezichtspunten, maar ook vaak een bevesti
ging van wat reeds in een eerder stadium 
was gesignaleerd . Zoals b.v. het scheids
rechtersprobleem. Aanleiding voor een werk
groep om de zaken eens grondig aan te pakke 



1 - w,o.s. 
De letters staan voor Werkgroep Opleidin
gen Scheidsrechters en valt onder de ver
antwoordelijkheid van de commissie Oplei
dingen. De werkgroep is samengesteld uit 
leden vanuit of voorgedragen door de 
scheidsrechterscommissies honkbal en soft 
bal. Zij wordt hierbij ondersteund door 
Bob Krijnen en Pia Houtkamp vanuit het 
bondsbureau te Santpoort. 
Vanuit de scheidsrechterscommissie honk
bal Paul Bokern (vz) en Ede Pool; terwijl 
Ko van de Wateringen en Bert Brebde zijn 
benoemd door de scheidsrechterscommissie 
softbal. 
2 - DOCENTEN 
Door de rayons z1Jn 44 docenten opgegeven 
die de rayon-scheidsrechterscursussen 
kunnen geven. Daarvan 25 voor honkbal en 
19 voor softbal. Van die 44 docenten heb
ben er 17 een cursus gegeven. 
In zeven rayons, Amsterdam en Zuid/West
Nederland uitgezonderd, zijn cursussen 
gehouden. 
In totaal waren er 310 aanmeldingen, ver
deeld over honkbal 150 en softbal 160. 

Geslaagd zijn 239 deelnemers, waarvan 120 
bij het honkbal en 119 bij het softbal. 
Afgewezen zijn 31 deelnemers; honkbal 16 
en softbal 15. 

De W.O.S. stelt dat het eerste jaar in de 
ze organisatievorm als geslaagd beschouwd 
kan worden. 
Afhankelijk van de resultaten van een in
middels gehouden evaluatie zal de rayon
scheidsrechterscursus waar nodig aange
past worden. 
Verder zijn alle geslaagde deelnemers in 
het bezit gesteld van het nieuwe KNBSB
scheidsrechtersdiploma, alsmede het 
scheidsrechtersembleem. 
3 - LANDELIJKE SCHEIDSRECHTERS CURSUS 
De W.O.S, heeft het voornemen om, in over 
leg met de beide scheidsrechterscommissie: 
dit jaar de tweede "vervolgopleiding" te 
realiseren. 
Er wordt dus hard gewerkt om het scheids
rechtersprobleem terug te dringen. Zoals 
reeds in voorgaande bulletins gepubliceer, 
één van de 12 projectgroepen heeft als 
onderwerp "scheidsrechters" en net als de 
overige 11 projectgroepen dient de eind
rapportage voor 31 december 1989 gereed 
te zijn. 
Zodra we over meer informatie beschikken, 
zal publicatie plaatsvinden, 

Nuaktie 
De PR-commissie houdt contact met de 
firma MASSMEDIA inzake de in de na
bije toekomst te plaatsen CLUBSPON
SOR. 
Dit is een reclamekast welke compute 
gestuurd is en waarop 10 adverteer
ders terecht kunnen. De club hoeft 
echter niets te doen, ALLES wordt 
door MASSMEDIA gedaan, dus ook het 
vinden van adverteerders, echter nie 
eerder dan nadat men contact gehad 
heeft met de secretaris Vpn de vere
niging. 
Dit is de VIERDE mededeling in het 
Informatie-bulletin en tot op heden 
hebben zegge en schrijve ELF clubs 
van hun belangstelling doen blijken. 
ELF clubs van de 235 verenigingen! 
Blijkbaar is een netto-bedrag van 
f 1 .000,-- in het eerste jaar en ver 
volgens ieder jaar f 1 .250,-- voor 
de clubkas niet aantrekkel1Jk genoeg 
Daarom nu het volgende. 
De secretarissen van de clubs, zij 
ontvangen allemaal dit informatiebul 
letin, wordt verzocht om nu recht
streeks contact op te nemen met: 

I MASSMEDIAI 
Ravenswade 66 
3439 LD Nieuwegein 
Telefoon 030-870111 
Fax 030-870128 

In het volgende bulletin een over
zicht welke clubs meedoen! 

•••••• 
Video 
Tijdens de bondsraadvergadering van 
vorige week vrijdag werd een klein 
stukje videofilm getoond. 
Het betreft de in het kader van 
Coca Cola's "Hit-and-Run"sponsoring 
geproduceerde instructiefilm voor 
honkbal en softbal. 
De film is werkelijk fantastisch te 
noemen en een compliment aan de ge
broeders Krijnen c.s. is zeker op 
z'n plaats. Volgende maand de com
plete informatie hoe de clubs e.a. 
aan deze band kunnen komen. 
Nogmaals, hier is jaren op gewacht 
en met het winter(trainings}seizoen 
voor de boeg direct al in de prak
tijk te brengen. 

•••••• 



"Onderonsje" 
Nog geen 10 jaar geleden zaten we te ge
nieten van vaak gedateerde World Series
films, tegenwoordig kan driekwart van· 
Nederland tal van commerciële zenders ont 
vangen en één daarvan zendt iedere week 
een recentelijk gespeelde wedstrijd uit. 
De eerste beslissingen zijn gevallen en 
de strijd om de officieuze wereldtitel 
zal gaan tussen de SAN FRANCISCO GIANTS 
en de OAKLAND A's. 
Misschien niet de meest aansprekende na
men uit het Amerikaanse tophonkbal, maar 
ditmaal zullen de World Series overgoten 
worden met een pikant sausje, 
Immers, beide verenigingen zitten qua ac
commodatie zo dicht bij elkaar dat zij 
slechts gescheiden worden door de Bay 
Bridge, wat meteen al heeft geleid tot 
de benaming "Bay Area Series", 
Afgelopen zaterdag (15 oktober 1989) is 
een aanvang gemaakt met de Series, be;;. 
staande uit een serie van maximaal 7 wed
strijden, waarbij het er om gaat om als 
team vier wedstrijden te winnen. 
De Giants wonnen in 1962 voor de eerste 
maal de World Series en hadden toen de 
beroemde New York Yankees als tegenstan
der. 
Bekender zijn de Oakland A's die in 1988 
eveneens in de finale stonden. Toen was 
het team van de Los Angeles Dodgers te 
sterk. 

Schema: 
o zaterdag 15 oktober te Oakland; 
• zondag 16 oktober te Oakland; 
• maandag 17 oktober rustdag; 
• dinsdag 18 oktober te San Francisco; 
• woensdag 19 oktober te San Francisco; 
• donderdag20 oktober te San Francisco; 
• vrijdag 21 oktober rustdag; 
• zaterdag 22 oktober te Oakland; 
• zondag 23 oktober te Oakland. 
Uiteraard hang het af van het aantal ge
wonnen wedstrijden. Winnaar is het team 
dat als eerste dus vier overwinningen op 
zak heeft. ........ 
Bert, Win o e oooooGijs! 
Allemaal wel eens van Bert Biylevenge
hoord. De in Zeist geboren Nederlandse 
Amerikaan die in 20 seizoenen een pit
cherscore haalde van 222 - 198. 
En natuurlijk van Win Remmerswaal, de 

l'l. 

enige echte Nederlander die in 1979 en 1980 
uitkwam voor de Boston Red Sox, maar het af 
ge 1 open seizoen bij Pi rates "te Amerikaans" 
handelde, waardoor het contract werd verbro 
ken. 
In Haarlem zal men zeker de naam van de 18-
jarige Gijs ten Bosch kennen, die via het 
Youth For Understanding Exchange Program 
is neergestreken bij de Oakdale Highschool. 
Gijs ten Bosch, tweemaal geselecteerd in 
Nederlandse jeugdteams (16-18 jaar) schijnt 
het prima te doen, gelet op de "koppen" in 
de krant. 

Dutchman hitting .355 for Oakdale 

'lt's quite different 
over here, because 
you play baseball 
five days a week 
!hen take the 
weekend off.' 

10akdale 
.gets in 
Dutch 

In het interview gaat hij Exchange student is 
in op de grote vers chi 1- team's leading hitter 
len tussen honkballen in 
Nederland en in Amerika. Vijf dagen in de 
week spelen en het weekend vrij! Op moment 
dat het interview plaatsvond stond Gijs ten 
Bosch bovenaan de prestatielijst met 0.355 
slaggemiddelde, met o.a. 3 homeruns en 14 
RBI's. Opvallend was één uitspraak: 
"According to Ten Bosch, soccer is the top 
sport in The Netherlands, with tennis no. 
2 and baseball not far behind"! .. ....... 

Voor de liefhebbers van een goed (honkbal)
boek meldt de boekenrecensent van Het Paroo 
dat van de hand van één van Amerika's meest 
gerenommeerde journalisten een fantastisch 
honkbalboek is verschenen. 
David Halberstam heeft het verhaal opgete
kend van de heroïsche honkbalfinale in '49 
tussen de Boston Red Sox en de New York 
Yankees.~ ~ 

~ \UI 
Amerika komt langzaam de gevolgen van de 
2e Wereldoorlog weer te boven en honkbal is 
één van de eerste tradities die het land 
weer oppakt. De journalist beschrijft aan 
de hand van de spelers en managers de Ame
rikaanse samenleving. SUMMER OF '49 is ver
schenen voor f 60,15 bij Morrow. (Eng.) ......... 
Op dit moment is nog geen uitzendschema van 
de World Series'89 bekend. Kijk in uw pro
grammablad bij Super Channel • ..... 

1/. 



't Veldje. 

't veld speelt in m1Jn hele leven al een belangerijke 
rol. Elke keer keert 1 t begrip veld terug in mijn 
leven. Als jongen van zes jaar, ik woonde toen in een 
echt dorp, bezat ik een heus veld. De ·achtertuin was 
een voetbal veld. Beter gezegd: het was zo groot als 
een half voetbalveld maar we gebruikten het als voet
bal veld. De rozenstruiken waren de uitlijn. 
Nou had je da a r meer velden. Weilanden vol zelfsp 
maar van de boer mochten we daar niet op ( stiekum ). 
Later in een andere stad vond ik een veldje in ~en 
park. Het ging erop vooruit want hier stonden al 
doelen. Veel vakantiedagen heb ik hier vertoefd en 
dat op een veldje en twee doelen en een sloot was 
de uitlijn. 
Weer later, en weer in een andere stad, juist hier, 
was er een veld dat men knollenveld noemde.'t Lag 
op de plaats waar nu de . V~g, ( inmiddels Kortimarkt) 
en ( h0B bestaat het) de Pyramiden liggen. Aan dit 
kno ·llenveld heb ik prachtige herinner in gen. Ik kan 
je nog de doelpunten navertellen die ik daar heb ge
scoord. Inmiddels zat ik al op een hele echte voet
bal vereniging waar ze ook echte velden hebben •••••• 
Heel veel later kwam ik op honkbal. Dat werd opgericht 
Maar met de oprichting van een club hoort, u raadt het 
al, een veld. En weer speelde ik op een veldje. Met 
niets erop en niets eraan ( losse doelpalen, maar daar 
heb je bij deze sport alleen maar last van, weghalen~ 
terugzetten enz. ). Geen kantine, de bomen, de Lek en 
sen stenen muurtje waren de grenzen. Het veldje was 
hobbelig en klein. Later kwamen er dan een II echte: 0 

kantine · en een p ra fessionele Backs top. f'laar ook deze 
at .t .r-±1::M.Jten konden bij mij niet 't gevoel wegnemen dat 
ik op een veldje bezig was. Toch heb ik menig uurtje 
hier doorgebracht. Ik kan je nog steBds vertellen over 
die waanzinnige homeruns, slidingen, steels en check
swings. Maar ik ben heus niet de enige die je daaro ,ver 
kan vertellen. Schitterende verhalen en anecdotes zijn 
er. En dat allemaal over ons veldje. 't Veldje i van 
Mets, bij de jachthaven. Acronius · 



MIX TOURNOOI : TEAM LUGTEN. 

Zaterdag 7 oktober echt geen dag om buiten te lopen, 
dus helemmal niet om te softballen. Het water kwam met 
bakken maar beneden kletteren. Uit diverse kelen hoorde 
ik al negatieve berichten. 
Zondag 8 oktober een stralende dag met alleen maar zon 
en aan het einde vier druppels water die ik op mijn 
kruin voelde vallen. 
Door het bijgeloof van de aanvoerder van het Kleurrijk 
team kwam het toch nog goed. Wat een leuke, gezellige 
prima georganiseerde dag was het. 
Twee min puntjes, een paar mensen die niet kwamen op
dagen en de alom aanwezige, penetrant stinkende schapen 
shit ••••• 
Nu wat meer over het team Lugten, dat al gauw werd 
omgedoopt tot het Kleurrijk Team. Ikzelf werd gebombard 
eerd tot . aanvoerder omdat men dacht dat ik de spelregels 
wel kende? De andere teamleden waren: Dolph Lugten, 
Peter Lugten, Jozette Lugten, Priscilla Lugten, Ciska 
Curvers (een ontdekking op ~én), Pia van der Horst, 
Ruud Hamaker, Lisa Lugten, Appie van de Heuvel en niet 
te vergeten Kimberly Lugten als mascotte. Met veel 
enthousiasme werden de wedstrijden gespeeld. 
Een na laatste werden we, maar wel met 5 Home-runs. 
Kortom een goede reclame voor de club. 
Uit diverse monden hoorde ik dat het een traditie moet 
worden. Dat wordt het ongetwijfeld. 

~K.J '-
:i. <.{ n ~\ ~ hq Q,A 
dat.a: h<i'b 1e. 
wO.t ooi) is 

c.lubb\C\ 
l'edüc. 

Erik Lugten. 
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HET MIXED TOURNOOI. 

Wederon dit jaar een mixed tournooi als afsluiting van 
het seizoen. De opzet was dit jaar iets anders waar
door het voor iedereen mogelij k was om Pa, Moe, Vriend 
of Vriendin te laten proeven van het Honk en Softbal. 
Over belangstelling hadden we niet te klagen, want we 
mochten ons verheugen op+/- 80 inschri j vingen. 

De dag begon stralend en bleef gelukkig stralend. De 
activiteitencommissie (E rik L, Ton en Ernst) had goed 
voor de inwendige mens verzorgd en het gehe e l leuk 
aangekleed. 

Er werd gespeeld in twee poules die allemaal een keer 
te gen el kaa r uit kwamen. De nummers een en twee van 

de poules speelden uiteindelijk tegen elkaar om de 
plaatsen een t / m vier te verdelen. 

Ik denk als we terug kijken op deze dag, dat we deze 
als zeer geslaa gd kunnen beschouwen, mede door de 
inzet en spontaniteit van iedereen. 

Welke ook zeer belangerijk zal zijn voor de over
brug g ing naar ons nieuw e complex. En ik geloof dat we 
deze dag bewezen hebben dit makkelijk aan te kunnen. 

Ik hoop dat we er volgend jaar weer een sportief en 
succesvol jaar/seizoen van maken, en dat iedereen weer 
aanwezig is met diezelfde inzet en spontaniteit. 

(Sorry Hans, beetje rommelig, ik hoop dat je er wat 
van kan maken.) 

Erik J an Zorgdrager. 

(Nou, dat is je toch nog aardig geluk t Hans; 
Groetjes Rob Vo.) 
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f?1_>1f~J.-~g:;· J:tt\ · ~·. -: • ' . - . : .. ·•· ; · .. _'. · 1:·_ '. ;t{{ 
·.>·SCHOONHOVEN- Op overtuigende wijze he~ft h~t e~r.; 
· ste dames · softbalteam van Mets dinsdag :het kampioen-. 
schap behaald in de teede klasse van het rayon zuidwest 

~'~êderl,and f' l//: -· :);"i: ;·-JUL"'.\:i( :>,·, · . ·••· :-· · · · ,< 
\ t>bé"'élrunes . promoveerde naar ' de' ·(pitcher/binnenveld), . 3. Henna 
' .tweede kla:ise in 1986 .. ln ;de daarop r; H.'j~-a0o_n,(s:aicher/binnen"'.eld), An-_ 
/ volgende Jaren werden ze · steeds ; ~-n~tJe ·· 1:l1erma, (catc~er/bmtenyeld), 
: tweede waardoor de druk en kansen ,,.5. MarJ. Verhoef- (eerste honk), Lu- . 
'.-op promotie steeds groter werden. . cienne v.d. Zweep . (lste honk), ,_. 7. 
:-r- • Mets stond vanaf ·het ·begin · van ~:-; Marj~'.ède Gans : (2e: honkl.-~Janne~e . 
·. de competitie bovenaan. Zeer-:geino~;;-:::."-v; Brug (korte · stop), Catm:en Smits 
} tiveerd en gespannen ' gingen :de datt.-J. (korte: !!tóp); Susan .:Jórik ( 3e honk). , 
· '.mes naar Rotterdam toe. In de wed,:.:p.11 Ellen ·Hoeke (3e honk), 12. Mart~ 
·:_strijd nrun·'Mets ineteen al èeii 0-4 ' ·-·háv,d.)leed2e hönk) ,. · .. .·· 't/· 
voorsprong. Alles·.• lukte aan slag, , .'.t.: 5/ ,. .:A· · · · d tl · ... , / :;,; 
maar . ook in het ·7veld. Via :0-9 (2ei Jt: (i •' , ' . c.commo a th ' :" f 

. inn) en 0~ 18 (3e :iiin) werd D.Z.B., : . Als de bond, de accominodatie : en 
:uiteindelijk met 2-27 gedeklaseerd. ·velden van Mets goedkeurt - wat 
, : Felicitaties aan 'het adres van de .-i•zeer de vraag : is _, speelt ·, Dames \1 
.dames en aan trainer Hin Veelen- · · volgend jaar in de eerste klasse; .De 

, turf- zijn hier op) huri pla:ats . . Hij -club hoopt op alle medewerking yan 
· speelde het klaar ,om de dames .22 · de gemeente -in deze; •temeer daar 
. wedstrijden lang als een eenheid te Heren L honkbal van Mets ·(>ók 
, _ laten op~_reren . e1_1 enthousiast . . te . · kampioen gaat worden. _.· . ·. ·:'; 
:•··houden> 0 

· \ · " · • ' , _· •. • , · ·· Zaterdag 9 september wordt -de 
De opstelling/posities yan het af-., . kampioenswedstrijd van Heren Lop 

ç' gelope~ · ~izoen · ,_w.aren: ·. ~- Felicia · sc. het · 't Wilger!lk .~rrein ge_~ou~en. • 
:,-, Oosf:èdmr; ,. ·'. ; .. (pl~~er/bmtenvel~),: ~fill:Vl}I)g_; 1~. ~µ.r, __ tutgang blJ . R1J~
R; ~ .an~ke,· / ' -,, '.· , .': K.oerselman ,. atèrstaat . . , .. ,._. 
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Schoonhoven -<De ' 
1

h~rikbal~ . winnen. Na twee in~ings stönd 
lés van Mets uit Schoonhoven ·. de stand nog 0-0. In de derde in-
hebben Blue Stars van het nings kwam Acronius van der 
kampioenschap afgehouden . , -· Zweep ~et 4-wijd op het êerste ' 
Nadat de club ·uit Hellevoetsluis . honk . HIJ stal .de honken op twee 

.de eerste wedstrijd had gewon- ·· en drie _en ,fümald Neven sloeg . _ 
nen, _ sloegen de Schoonhovena- . · ! h~m eri d~arma het e~rste ~1;1nt. ~-

; ren m de tweede wedstrijd fiks :'.b(nnen . Neven werd niet 4 mt4 ,1 
terug : 11-J. Daardoor keerde de i· .mtgeroepen tot ·de . beste slag- . 
versierde touringcar onverrich- \_man ./ , . ' - · · , ; • · , r"> 
ter zak~ naar Hellevoetsluis , te- ! Toen · in_ ~ezelfde innings Mets > • ,; '· • P 
'rug. , .. , 1 , · : - ._.. - . tot7-0mthepwashetverzetvan .-· ----- _ .. _-_·_1·-·rt 

Coach Peter yan der Harg vari / B~ue S:t:irs: al gebroken. ' In ' de :. ' _ • •. 
-~ets kwam terug op zijn opstel- · v!erd~ :m1;11ngs had Blue Btars ·. 
1mg van een week tevoren toen , emdehJk iemand op _het derde · 
het vertrouwde binnenveid niet ; ho~k, maar deze . speler werd 1 
~erd opgesteld . Begon toen Mi- sch_1tterend door een pick off uit- .: ' · · : ·· 
chael Martina als pitcher, nu was getikt door Veelenturf . In heL : ~ - "l 
de beurt ·aan · Erik van der Haar, . . veld werd , Bastiaan in 't Hout . , _ ; 

· eell: talentvolle speler ,uit Lopik. ._ vervangen .door Jacco .Fredrik- ., , ~~ 
_Na twee uur: spelen·had hij wel- · ze. Het team datkampioenwèrd \;,;· 
,geteld één honkslag tegen, waar s.,_! miste d_è basi~pel~rs fü_?b Ver~ ::, 
-,door Van der Haár werd uitge- . •vmeulen,_D~nms_Y(eel:>e.r ,1,m)~eI?,e::,' 
:):-oepen to_t meest waardevoUe oges._ · _: · . . · • . _ . ': ,: ';._:;-..... :,. --:-:, · 
.spelér"van de wedstrijd. ',{:.;, . . · •.· · · · 
Michael Martina . begon ." in . het 

}inksveld, : ~oq ·voo~luys nam 
:de plaàts van èatcher over van 
'.'.A.cronitis van . .der Zweep, die het 
tweede h~nk ".o~r zijn rekening 
nam. Bastiaan m t Hout verhuis
de naar het rechtsveld . Erik-Jan 
Zorgdrager begon op het eerste 
honk. De plaatsen van Hin Veel
enturf op het derde honk en Ro
nald Neven als_ korte stop en 
Wilfred Ariëns in het midveld 

• bleven ongewijzigd. 
Ondanks ?e 11-1 overwinning 

. z~g het er m het begin niet naar 
mt dat de Schoonhovense honk
'ballers . zo gemakkelijk zouden 
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Hier een collage van enkele koppen van persberichten 
die het afgelopen jaar in de plaatselijke kranten 

eg; g,;;~~tJtq,fJ. ~}lq,:s_o.9i.: Fa, ·ast ·i-sch · ged~ • • • •t• •·• • 
H~~~>~:~~:51 !~~1i~a e s op w1ns .o--~o.~ö-g,g.:..-..o~ _u~S c::8.o 
~..c::~~ ~..c::o o•~~ o'O o.:-:fi ~ ; 
:.;ï:~·s:~o _g.gcdot);gc::oollC::.;;Öro . 
.:.i:w >cx:.sr.Xo:E.i::..c:: Y.~-o·- o .... .a-o 

<l) ~~Bu~ >~N~t~;]is u ...,._ ~~ê:c~i ~ ü-fif ub ~c:: ~~:R.~~ SCHOONHOVEN- Tegen titelkandidaat Blue Bittere 1 
0J:) o "'~~ g B !?~-'§.~ ~.iL.,, -~:~:,:?i3~..ë speelde het eerste herenteam van honkbalvereniging 
0 5'€ coo-o·a'-J:ö ,;,;;:; e '5 Ë ~ g ~ > .8 Mets een verrassend gemakkelijke wedstrijd. Hoogte-
0 u.i "'g ! ~ . ç: tî c.:-:,.g ro~ ii ~';.,, ~ punten in deze wedstrijd waren een homerun van Erik ..= ,.....:,.:E v·; 0 e,.ë B:E ë·i:: !1-o.o-o t>Dc:: g_ 'i van der Haar en 3 maal een 2-honkslag van Rob Vermeu-
Q) -c: c::@ -g ~ ë § -;;;- -~~>!.g"g g::::-o, len. 
1-..-1 ~cdt'Sëg].,po.""C)~~,.-:,1,-,,j'"O.C:«IN • 
~ ._, > ..c:: 

1 
De jongens van Mets speelden ;= _ ~ c: = -~ ~ J, .~ i g,~ ~ § -~ ,:::i .5 1 een 'dubbel' tegen Bravea uit Gou-

De meisjes van Mets-_behaalden 
een dikke overwinning, 26 - 4, tegen 
Feijenoord. Mets 'Yas oppermachtig, ~ \ .:.i =' os t - ~ ~'CJQ. .!:<:\.IJ 1-,"0 ~.! ds.. De uitwedstrijd leverde een nipt 

,_ .c i:ä ► :X: E ~ -c1 ° .Ë ij . 11.1 fi ~ · gelijkspel· op, nadat Mets de hele 20 H~1t 8~:~:~eals J~::~=~-komt 01) os c: g, ~ .§ > :c-;- c: ~ ij g 5 11.1 U wedstrijd op achterstand had ge-
~ Z ~ ~'T;:l=S,,:i ~:g~ @.c: ~.c:"'5 ~ ~ staan. In de thuiswedstrijd bleek steeds meer in vorm. Tegen DZB 2 

konden zij een gelijkopgaande wed
!t"rijd. n1:_t ni~t. in_ winst o~tte~. 

.0 1 ;..c:-E =J i!'.'.! ~; ~~ g li § ~ !1, Braves geen schim meer van het 
,-. z 41 ... "' .... ~, ... u - . ~ t.e11m uit de eerste weds_triid. Er 
Q) ~ c,i'T;:I• 

Q) ~:Ë ~ 
~ :I:~"" 
rJl z ~---
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i~~il!:~ Mets slaat er_op los 
{; ;'.'] :] ~ [Jl ~ 1 SCHOONHOVEN - De honk- de het geval. In het veld werkte 

:; Ë = ~ -~ 0 ~ ~ ~j ::~!~~ c~:pe~fi~"~~~Îj~ i;e!~ ~el~:::ii~t ~:ie:~~g gingen 
;i~-6~ Ë:.;; 8! e:1.kele moeite gehad met Red Alle dames bereikten op zijn 
;1:0~-z ~:Ë "ii Gttse. minst het eerste honk. Felicia 
ê: go~ ; ~ 6 ~ ~ > ~ ~~i;~eho~~t t~~s 

7
;~°i;t:[; ?_o~~~~~i-~g. sl~g een h_ornerun 

-~i.§~t:~]f 
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!l!!;-r~ Adspiranten op winst :h: 
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Dubbele winst 
SCHOONHOVEN- Het eer

ste damesteam van bonk· en · 
softbalverenlging Meta spe~~
de vorige week twee wedstr1J
den, die beid~n op overtuigen• 

1 ~=6t-t""' SCHOONHOVEN- De adspiranten van honk- en softh~.1- 1 
:; 

z·g~·2j &~ vereniging Mets speelden tegen Gophers e3n Wf;f:tf{,ft~ 20 
~ E ~"' ;i: "'u aar van alles in voorkwam. Lopers w~r en u1 e el• 
O ~ .!I ~ ~ :S! ~ door actie catcher, derde honkman en actie achtervelder nsl 

~"; =~~]M naar derde honkman.. 
0 ~ ~ ; l ~ · Thijs Bekker en Maxim van Ooy- 1 
0 g ·; ► t:iil !! ·; en zorgden dat men maar 4 runs te- th tJ: :; ~-Q; ~ ~ ~ gen kreeg. Aan slag was ~l Mar- ~1

1 r.n -z; :; N ï:i :E Q l,f) 1 tina goed voor een technische ho- di 
merun en Frans Voorripa teke_nde 

...,, 2 § S ou i '5 voor tweemaal een honkslag. Eind- M 
~fi(l)i-.fU00<.811tand20--4. te 
~ > t.ii ~ ~ ~ c:: Het eerste herenteam boekte een " 1 

~ : ~ E ~ ::~ ~r eenv~udige 6 - 27 zege in I5! 
~ N ..i.: i:: ~ in ... uitwedstrijd tegen Red Geese. 
:Ï= ~ fi :lii ;; ~ mannen uit Goes moesten enorme 
· - ~~ ~ ~ t klappen verwerken. In het veld 

,~ -~ ~ 11.1~ moest pitcher Dennis Weeber het J<Z 2_g,:, -o_~ veld ruimen voor Erik van der 
~.,..: 1U ~ .S g Haar. Hin Veelenturf zorg~e voor 
1- .-u E 8 ~ . 11.1 de laatste nul van de wedstnJd. 
~'5,] oo~~~ Het tweede herenteam boek~ 
~ 1U c:: ,..., ti .c 4' thuis een grote ?.Cge op Braves 3, 
>-o tr.E::: ~~ . 7. Schoonhovenaar Dick Weeber, 

.i tl~ 
:ï~~l 
i .. ::~ ~"O"""" • 

lid van Braves, kreeg 3 maal een 3-

1: ~::.::: :;~~:u.8:.~t d:\iok~1:;~ 
~ Homeruns van Ren~ Voges (2x), Se
.!:: bastiaan in 't Hout en Jacco Frede-
.Ë rikze. 

~ ~~.:~ 
.., ,,:: ~ :='CIJ Ï Softbal 
5 J i: :~] Dames t won thuis met 12 - 3 van 
~ 51 t : ~ Vlaardingen Ho1y 1. Het wM ~n 
0 § t"" :, ., leuke wedstrijd met goede ~ti~ 
S "N ; _ei,, :: ~ _· van de Schoonhovensen. MarJolem 
..... ,:: ei,, .,... '"' Verhoef was aan slag goed op d~f 
U c:: 0 " e\l ~ en in het veld speelde pitcher feli-
en:~-:;~..?! Z cia_0osterl~n~ ee?.g_oe:~e ~~d~t!!,~~ -

weer winst 
Mets op SCHOONHOVEN- De twee

de wedstrijd voor de honk~k·lverliP-~ •~mnetitie "!erd •~'} .;.ma_, lO 

Honkbaltoernooi . 
- kbaltoernooi van Mets 

SCH
OONHOVEN- Het eer~t~:eo:de vereniging. Gemak

n door de organ1e ie gewo~ne ..... ,,.,_"L.._ ___ ;,.,.t- • 

k~Mëtsdames kampioen 
ertuigende wijze heeft ~\~=~~ 

SCHOONHOVEN- Op ov n Mets dinsdag het ka ui1à.west 
t dames softhalteam ;t klasse van het rayon z 

!chaP behaald in de tee e 3 Henna 
Nederland. de (pitcher/binnenveld)inne~veld), An-

D dames promoveerde naar o Tjoe·a-on (catcher~her/buitenveld), 

twe:de k\~se in ~~e~n ~: d::~rs ~eÎia~iv:hJf\eerste hhn~k)L\ 
volgedn,dewa~~d;,r de druk en kdansen cienne ·v.d. Zwe(e2p (blos~} Jan~ek t 
twee d oter wer en. M • de Gans e ' s ·t , 
op prom~~~en~t:a~ar het begin va: v. al3

1
;ug (korte stop)jo~k(~~ h:nk-; 

de~~~petitie bovenaa;in~~~ ~!da. (korEtÛ stoi-Î~~~s(3~ honk), 12. Mar' 
tiv'eerd en gespadnnmentoe ln de wed- 1, 1 ,t~-\eer (2e honk) 
mf' .~ nAM Rotter a . ' .... , "' v 



Restaurant "Lekzicht" 

Buiten de Veerpoort 4 
2871 CC Schoonhoven 
Telefoon 01823-2278 

}f. PARTY'S 

_.,. BRUILOFTEN 

}f. DINERS 

_.,. ZAKENLUNCH 

INTERNATIONAAL REIS-EN PASSAGEBURO 

~lihttnitnb@J 
Lopikerstraat 20, 2871 BX Schoonhoven (Holland) 

Telefoon 01823 - 6544 ________ _ 

Dl IAltlll lltlll:l 

Voor heel 
uw interieur 

Lop ikerstraat 16 - Sc hoonhov en - te l. 01823-3783 

SPORT PRIJZEN 
SETON 

SCHOONHOVEN 
Showr oom geopend: 
Dinsdag, woensdag en donderdag 

van 13.30 tot 18.00 uur 

Vrijdag van 13.30 tot 2 1.00 uur 

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 

Verder op tel. afspraak 

Haven 36 lel. 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 

~~e!-s?~M!~onhoven 
Telefoon 01823 - 2426 

dickhaff 
foto 

• c1ne 
Lopikerstraat 57 

:fil)@)Cl=(]21)@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 . 

Klein-offsetdrukkerij 
,,OUICK PRINT" 
Lorentzhof 27, Tel. 3235 

Lopikersingel 11. Tel. 7075 ~~:itllff 
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 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDORP 
Alb rec ht Beyhnggr ach t 44 

Schoo nhov en 
Telefoon 018 23- 256 6 

SIGNOR 

~ 
HERENMODE 

Lopikerstraat 8 

Telefoon 2288 

9~ 
0UDSH0ORN 
Haven 55 
Schoonhoven 
Tel. 01823-6768 

De GROOTS-TE 
sptlf/Jgoed-sp«:lsslzaak 

van de 

KRIMPENERWAAAD .,,.,~~~ 
,,be OV€Rkant" 

de ruijter 

~ 
PAPENDRECHT - Brederodelaan 116 (De Meen t) 

SUEDRECH'f Winklerplein 10 
SCHOONH OVE N - Lopikerstraat 2 

a. van enc;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 
'' fJE 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 

City Café open: 

donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 20.00 uur 



aPl!CWJTEITEN 
RISTAURANT CATSBURG 

VOLVO 
PIZZERIA 

Elke dag open tot 22 .00 uur. 

HOEIS DE 
SERVICE BIJ 
CATSBURG? 

VLOT. 
VOLVO 

Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

\l IOBI DRIJI C \l',Bl RC, H\ 
1\1 IH, \\ Il \\( 1111 R,I R \ \1 ; 

,< 1 Il l\ l '- 11( l\ 1 '- 1 1 1 , l 1,-.; 2 , \; • , 

voor een modieuze bril of contactlenzen 

h.j.deerenberg 
-opticiên oogmeetkund ige o.v. contactlensspecialist anvc 

haven 42 - schoonhoven - telefoon 01823 - 2412 

awnt vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

Doelenstraat 3-5 , Schoonhoven Telefoon 01823 - 5875 



BEN 
SLOOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823- 2380 


