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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 

Voor gezellige uurtjes in een 
echt bruin café. 

7 dagen in de week open. 

TELEFOON 01823 - 5200 

FIETSEN IS GEZOND 
Voor race-, sport en tourfietsen: 

KEES MAAS 
Voor ONDERDELEN en 
REPARATIES 

KEES MAAS 
dus voor een 

GAZELLE .: BATAVUS - PEUGEOT 

GIANTS KEES MAAS 

KEES MAAS 
Koestraat 95 
2871 OP Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2930 

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



UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* Ook uw buitenla ndse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzorgd. 

Juwelier -G oudsmid 

Lopikerstraat 36 r Schoonhoven 

Telefoon 01823-5365 · 

0 0 m S administraties v.o.F. 

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

administraties , belastingen , loonadministraties 



Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
Lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823-2039 

~~ 1t~ .... 
Diesel, Edwin, Love, Matinique 

Ciao, N.B. Company, State of Art 
IJSSELSTEIN · KERKSTR 10 TEL (03408) 82597 

SCHOONHOVEN . LOPIKERSTR 47 TEL (01823) 5337 

BELVÉDÈRE 
LEKDIJK 2-8 

TEL. 01823 - 2377 - 2723 

FAM. DE WIT 

Rabobank 

RESTAURANT 

BELVÉDÈRE 

··" 
/" . . . ti·'.? 

, .. 
~ · . ...: 

r 

HAVEN 47-49 

VOOR AL UW BANKZAKEN 

SCHOONHOVEN TEL. 01823 - 2100 



_S_H([vl8TS 
SCHOONHOVENSE HONK & SOFTBAL VERENIGING 
POSTBUS 89 
2870 AB SCHOONHOVEN 

GIRO 3432583 

AMROBANK 
SCHOONHOVEN 
REK. NR. 43.26.12.696 

Oprichtingsdatum: 15 april 1983. 

Bestuur: 

Voorzitter 

Vice - voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Hans Maerten 
Voltastraat 22 
tel. 01823-4875 

Erik Lugten 
Leeghwaterstraat 100 
tel. 01823-5559 

Hetty Kaasschieter 
Albert Beylinggracht 22 
tel. 01823-6008 

Rob Vermeulen 
Newtonstraat 27 
tel. 01823-5639 

wedstrijdsecretaris Ronald Neven 
Vlisterweg 13b 
tel. 01823-2802 

bestuurslid 

Erelid: 

Erik-Jan Zorgdrager 
Pascalplein 54 
tel. 01823-6275 

Winston Salamon 



Van De Voorzitter 

Het seizoen is weer begonnen ons veld ligt er weer 
prima bij, dankzij enk e le trouwe vrijwilligers die 
op enkele zaterdagen het veld weer bespe e lbaar heb
ben gemaakt. 
De kantine gaf ons wat meer problemen, bij inbraak 
is er iemand zo leuk geweest een poederbrandblusser ~1 
leeg te te spuiten in de kantine, met alle nare ge7 -
volgen van dien. Ik hoop d~ze lolbroek nog eens te ~8

-

ontmoeten, dan kunnen wij ook nog eens lachen. 
Er zijn enkele team die al een wedstrijd gespeeld 
hebben. Het moet weer even wennen zijn om buiten 
te spelen na zo'n lange winterstop. We hopen dat 
we ook dit jaar weer enkele kampioenen tegemoet 
kunnen zien. 
Er rest mij als voorzitter jullie allemaal veel 
speelgenot toe te wensen. 

de voorzitter 

Hans Maerten 



Competitie-programma Honkbal Heren 1 

Zo 22 April 14.00 Gophers - Mets 

Zo 29 April 12.00 Blue Stars - Mets 

Za 05 Mei 18.00 Mets - Botlek 

Za 12 Mei 18.00 Mets - Lodewijk 

Za 19 Mei 18.00 Mets - White Breams 

Do 24 Mei 18.00 Mets - Green Sox 

Zo 27 Mei 14.00 Schiedam - Mets 

Ma 04 Juni 14.30 Old Riparians - Mets 

Za 09 Juni 18.00 Mets - Blue Hitters 

Wo 13 Juni 19.00 Mets - Rowdies 

Zo 17 Juni 12.00 Red Geese - Mets 

Za 23 Juni 18.00 Mets - Gophers 

Wo 27 Juni 19.00 Rowdies - Mets 
• 

Za 30 Juni 18.00 Mets - Blue Stars 

Zo 29 Juli 14.30 Botlek - Mets 

Zo 05 Augustus 14.00 Lodewijk - Mets 

Za 11 Augustus 16.30 White Breams - Mets 

Zo 19 Augustus 11.00 Green Sox - Mets 

Za 25 Augustus 18.00 Mets - Schiedam 

Za 01 September 18.00 Mets - Old Riparians 

Zo 09 September 14.30 Blue Hitters - Mets 

Za 15 September 14.30 Mets - Red Geese 

* Wedstrijden van 29-07, 05-08 en 11-08 moeten nog 

worden verplaatst i.v.m. vakantie. 
-~ Er worden 2-uurs wedstrijden gespeeld. "' 



Competitie-programma Honkbal Adspirante~ 

Za 21 April 

Vr 27 April 

Za 05 Mei 

Za 12 Mei 

Za 19 Mei 

Za 26 Mei 

Za 02 Juni 

Za 09 Juni 

Za 16 Juni 

Za 23 Juni 

Za 30 Juni 

Za 11 Augustus 

Za 18 Augustus 

Za 25 Augustus 

Za 01 September 

Za 08 September 

10.00 

18.30 

18.00 

10.00 

14.00 

09.30 

10.30 

10.00 

10.00 

12.30 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

Mets 

Hawks 2 

Eurostars 1 

Mets 

Blue Stars 

Hawks 1 

Botlek 

Mets 

Gophers 

Blue Hitters 

Mets 

Blue : Hitters 

Mets 

Mets 

Mets 

Mets 

- Eurostars 2 

- Mets 

- Mets 

- Schiedam 

- Mets 

- Mets 

- Mets 

- Braves 

- Mets 

Mets 

- Feyenoord 

- Mets 

- Hawks 1 

- Eurostars 1 

- Gophers 

- Blue Stars 

De wedstrijd van 11-08 moet nog worden verplaatst. 

Competitie-opzet 

poule A: Blue Hitters, Blue Stars, Eurostars 1, 

Gophers, Hawks 1 en Mets. 

poule B Botlek, Braves, Eurostars 2, Feyenoord, Hawks 2 

en Schiedam. 

Gespeeld wordt 1/1 competitie in eigen poule en 1/2 

c~mpetitie in andere poule. De nummers één van beide 

poules spelen best-of-three voor kampioenschap. 



Competitie-programma Softbal Dames 1 

Zo 22 April 14.30 Mets - Eurostars 

Zo 29 April 14.30 Mets - Braves 

Zo 06 Mei 10.00 Neptunus - Mets 

Za 12 Mei 14.00 Hawks - Mets 

Za 19 Mei 14.00 Feyenoord - Mets 

Do 24 Mei 10.00 Mets Hawks in Dordrecht 

Za 26 Mei 17.00 Mets - Feyenoord 

Za 02 Juni 17.00 Mets - Eurostars 

Za 09 Juni 14.00 Hawks - Mets 

Za 16 Juni 17.00 Mets - Neptunus 

Zo 24 Juni 10. 30 Braves - Mets 

Zo 01 Juli 12.00 Eurostars - Mets 

Za 07 Juli 17.00 Mets - Braves 

Za 18 Augustus 14.00 Feyenoord - Mets 

Zo 26 Augustus 10.00 Neptunus - Mets 

* De aanvangstijden van de thuis -weds trijden op · 

zaterdag worden waarschijnlijk gewijzigd i.v.m. 

openingstijden zwembad. 

* bovenstaande wedstrijden zijn allen Double-Headers 

d.w.z. 2 wedstrijden van l½ uur met pauze van½ uur. 



Competitie-programma Honkbal Heren 2 

Zo 22 April 10.00 Hawks 4 - Mets 2 

Zo 29 April 10.00 Mets 2 - Schiedam 3 

Zo 13 Mei 10.00 Mets 2 - Gophers 3 

Zo 20 Mei 10.00 Braves 3 - Mets 2 

Zo 27 Mei 10.00 Mets 2 - Braves 3 

Ma 04 Juni 10.00 Blue Stars 2 - Mets 2 

Za 09 Juhi 12.00 Schiedam 3 - Mets 2 

Zo 17 Juni 10.00 Mets 2 - Hawks 4 

Zo 24 Juni 10.00 Mets 2 - Green Sox 2 

Zo 01 Juli 14.00 Green Sox 2 - Mets 2 

Zo 29 Juli 10.00 Mets 2 - Eurostars 4 

Zo 12 Augustus 10.00 Mets 2 - Zwijndrecht 

Zo 19 Augustus 10.00 Eurostars 4 - Mets 2 

Za 25 Augustus 18.00 Zwijndrecht 4 - Mets 2 

Za 01 September 15.00 Gophers 3 - Mets 2 

Zo 09 September 10.00 Mets 2 - Blue Stars 

* Wedstrijden van 29-07 en 12-08 moeten nog worden 

verplaatst i.v.m. vakantie. 

* Er worden 2-uurs wedstrijden gespeeld. 

4 

2 



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 

/!ffe 8r19er" 
tea stubbe 
kerkstraat 7 
schoonhoven 
01823-5712 

Koestraat 102 - 2871 DS Schoonhoven - Telefoon 01823 - 5050 



"Doe Het Zelf Centrum" 

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

Wij danken onze 
adve rteerders voor hun 
bijdrage aan dit boékje . 

Ons advies is daarom: 

KOOP BIJ 
ONZE 
ADVERTEERDERS. 

Lopikstraat 13 \ - Schoonhoven 
1 



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

BULLETIN no. d.d. 25 februari 1990. 

Dit PR-bulletin wordt in februari'90 gezonden aan de PR-mailing-adressen, 
de ca. 100 redactie-adressen van clubs en diverse media-adressen. Van de 

i'Mi:ta t.w. 
Wang makes il work 

clubs die -nog- geen redactie-adres hebben opgegeven aan de PR-corrrnissie wordt het bulle
tin rechtstreeks naar de clubsecretaris gestuurd. Het verzoek aan de secretarissen is om 
het bulletin door te spelen aan de clubbladredacties. 
Door het niet(!) verschijnen van een WEEKBERICHT in februari ontvangen ca. 2.000 abon
nees geen PR-bulletin. Inmiddels is bes loten om dit bulletin te voegen bij het maart-bu]le 
tin en beide edities zitten dan in het WEEKBERICHT van maart. 

In dit bulletin zeer veel korte berichten, veel interessante cijferoverzichten en diverse 
aankondigingen van evenementen die het waard zijn om de agenda erbij te pakken. 

PROJECTGROEPEN Er wordt gewerkt aan een infonnatieblad, 
• De Stuurgroep van de KNBSB kwam 20 februari waarin nog eens tal van zaken worden uiteen · 

jl. in Amersoort bijeen met de voorzitters gezet en het is de bedoeling dat alle clubs 
van de 12 projectgroepen. een dergelijk blad ontvangen. 
Nog even in het kort. De KNBSB werd met een 
aantal andere sportbonden gekozen om deel • De vereniging H.S.V. Venlo heeft haar club· 
te nemen aan een Sportmarketingproject met naam gewijzigd en heet nu HSCC DE MUSTANGS 
ondersteuning van de N.S.F./N.S.A. (Neder
landse Sport Academie). 
Een werkgroep onder leiding van de toenma
lige vice-voorzitter van de KNBSB, Nico 
van der Vlugt, heeft in samenwerking met 
mevrouw Hildebrand van de N.S.A. een rap
port opgesteld dat mede werd gedragen door 
de uitslag van de in 19B8 gehouden GROTE 
CLUBENQUETE, waaraan 70% van de clubs (noot 
zij vertegenwoordigden 86% van het totaal 
aantal leden/RvT) heeft meegedaan. 
Dit heeft geresulteerd in het aanstellen 
van 12 projectgroepen, die voor 31-12-1989 
dienden te rapporteren aan de Stuurgroep, 
bestaande uit een aantal kernbestuursleden 
en de bondsdirecteur. 
Zonder op dit moment in detail te kunnen 
treden is onomstotelijk bewezen dat er veel 
moet veranderen en/of aangepast dient te 
worden binnen onze bond. Dat zal veel geld, 
tijd en energie gaan kosten en op de komen
de Bondsraadvergadering van 7 april a.s. 
zullen tal van plannen worden voorgelegd 
aan de afgevaardigden. Een nieuw tijdperk 
staat voor de deur, maar er moet nog veel 
werk verzet worden en •••••••.•• niet alleen 
door het bestuurlijke apparaat, maar ook in 
den lande, 
De komende maanden zal veel informatie via 
het op dit moment "enige bindmiddel" tussen 

1 Regelmatig ontvangt de PR-commissie verzoe· 
ken van organisaties die grote evenementen 
op poten zetten, m.n. als het om z.g. spor , 
beurzen gaat, Tot voor kort wercPniet of 
nauwelijks pogingen ondernomen om onze 
sporten ook tijdens dergelijke evenementen 
te "verkopen". In êên week tijd kregen we 
infonnatie van een grote beurs in BORNE en 
in SCHEVENINGEN (City-Pier-City-Loop). 
De PR-commissie is in contact getreden met 
de rayonbesturen van HET OOSTEN en DE>JHAAG 
en dit heeft er in geresulteerd dat de KNBI 
meedoet aan beide evenementen qoor middel 
van een grote stand, een complete slagtun
nel en werpmachine, bij uitstek blikvanger: 
om publiek te interesseren. 

1 Een team van oud MAJOR LEAGUE-spelers (waai 
onder Hall of Famers Bob Feller, Willie 
Stargell en Billy ~illiams zal in augustus 
een trip door Europa maken en Nederland aar 
doen van 27 t/m 29 augustus 1990. 

1 19-23 september: 

• sept./oktober 

• 29 aug-2 sept. 

Europacup damessoftbal te 
Santpoort (Terrasvogels), 
European Cup Tournament 
herensoftbal in Tsjecho
Slowakije. 
Europees Kampioenschap 
softbaldames in Genua. 

de organisatie en haar leden verstrekt wor- 1 Volgende maand informatie hoe de club zelf 
den en het is in ieders belang zoveel moge- informatie op de KABELKRANT kan zetten!! 
mensen te informeren, · 



;RECORDS 
INDIVIDUELE SPELERS/SPEELSTERS 
• Hoogste slaggemiddelde : 
• Hoogste slugginggemiddelde: 
• Meeste honkslagen • 
• Meeste 2-honkslagen : 

• Meeste driehonkslagen : 

• Meeste homeruns : 
• Meeste R.B.I.'s : 
• Meest gescoorde punten : 

• Meeste keren 4-wijd : 

• Minste keren 3-slag : 

• Meeste gestolen honken : 

WERPERS/WERPSTERS 
• Meeste wedstrijden : 
• Meeste 9;ewonnen wedstrijren: 
• Meeste keren 3-slag : 

• Minste keren 3-slag (9-inn): 
• Minste keren 4-wijd : 

• Laagste V.P.G. : 
• Meeste overwinningen op rij: 
• Meeste complete wedstrijden: 
• Meeste innings : 
• Meeste no-run zeges : 

• Meeste no-hits : 
• Meeste saves : 
• Meeste perfect games : 

2 
HONKBALRECORDS SOFTBAL RECORDS 
1984: Frank Millerd 0.518 1972: Ineke Wessels 0.490 
1984: Frank Millerd 1.047 1973: Ludy v. Mourik 0.761 
1989: Wismar Ansjelina 83 1986: Jacq.v.d.Heijkant 66 
1986: Mike Carguilo 19 1988: Anita Kossen 8 
1989: Jim Wasem 19 1989: Marjolein Paul 8 
1983: Marcel Joost 7 1988: Monique Fris 10 
1988: Robert Eenhoorn 7 
1984: Jacky Jacoba 24 1983: Monique Fris 7 
1986: Jan Venema 59 1975: Mia Spaargaren 40 
1989: Jim Wasem 71 1973: Ludy v. Maurik 38 

1986: Jacq.v.d.Heijkant 38 
1989: Eric de Bruin 42 1978: Elly Nijhuis 23 

1989: Monique Fris 23 
1984: Frank Bos 2 1974: Elly Nijhuis 0 

1978: Elly Nijhuis 0 
1979: Don Wedman 40 1976: Els Spee 25 

1989: Nico Adam 28 1986: 
1981: Steve Donovan 18 1986: 
1955: Han Urbanus 213 1987: 
1980: Craig McGinnis 213 
1955: Han Urbanus 21 1989: 
1968: Herman Beidschat 6 1980: 

1984: 
1977: Nol Beenders 0.824 1988: 
1988: Craig McGinnis 13 1971: 
1977: Jim Sieval 20 1986: 
1977: Jim Sieval 206,1 1986: 
1955: Han Urbanus 7 1986: 
1961: Herman Beidschat 7 
1954: Han Urbanus 2 1989: 
1986: Ron Giroldi 8 1989: 
1989: Craig McGinnis 1 1989: 

Caroline Fris 45 
Caroline Fris 35 
Anita Bank 228 

Fredy v.Offeren 18 
Riny Remmers 5 
Mirjam Sluyter 5 
Fredy v.Offeren 0.14 
Jet Sikkema 22 
Caroline Fris 43 
Caroline Fris 307 
Caroline Fris 23 

Fredy v.Offeren 6 
Annet v.Opzeeland 17 
Fredy v.Offeren 1 
Jacq.v.d.Vlugt 1 

Bron: Bondsarchivaris Kees Leseman en Ronald Stoovelaar 
Noot: Opgemerkt dient te worden dat het aantal gespeelde wedstrijden per jaar kan ver

schillen. M.n. in 1989 werden bij het honkbal meer wedstrijden gespeeld, zodat 
een aantal records makkelijker verbeterd konden worden. 

• Na een behoorlijk aantal opgeheven vereni
gingen nu ook weer een goed bericht. Hoe
wel op' dit moment nog geen officiële aan
melding hèeft plaatsgevonden heeft de RFC 
Haarlem zich bij de Haarlemse competitie
leider aangemeld met drie teams. 

• Positieve geluiden vangen we op van DSC'74 
dat plotseling VIER adspirantenteams op de 
been kan brengen en één van deze teams zal 
jongenssoftbal gaan spelen.· · 

• In rayon Haarlem is sprake van een opval
lende groei qua herensoftbalteams. 

• Moesten we vorige maand melding maken van 
het aftreden van het complete rayonbestuur 
van Amsterdam, ditmaal positieve geluiden. 
Op 26 januari jl. moest Amsterdam een 
nieuw bestuur presenteren, maar kon daar-

niet voldoen, hetgeen het Kernbestuur noop 
te tot een -noodgedwongen-samenvoeging 
met rayon Noord-Holland. 
Inmiddels is bekend geworden dat er alsnog 
een nieuw raypnbestuur is geformeerd, ·be
staande uit: 
- Wim van der Poel - voorzitter 
- Margot Wielinga - secretaris 
- Betty Groenhart - penningmeester 
- Herma Hodde - softbalzaken 
- Lex van der Poel - honkbalzaken 
- Fiet Aussen - lid 
In afwachting van de verdere ontwikkelingep 
binnen de K.N.B.S.B. lijkt de continuïteit 
van het rayon Amsterdam hiermee gewaar
borgd. 
Aldus een mededeling van het Bondsbureau. 



~CORDS(2) 
HONKBALRECOROS 

Hoogste slaggemiddelde : 1988: Haarlem Nicols 
Hoogste slugginggemidd.: 1988: Haarlem Nicols 
Hoogste winstpercentage: 1956: Schoten 
Meeste honkslagen : 1986: Neptunus 
Meeste 2-honkslagen : 1989: Haarlem Nicols 
Meeste 3-honkslagen : 1988: Neptunus 
Meeste homeruns : 1984: Neptunus 
Meeste R.B.I. 's : 1989: Neptunus 
Meeste totaal-honken : 1986: Neptunus 
Meeste uitgemaakt : 1989: Haarlem Nicols 
Meeste keren hulpverl. : 1986: Amstel Tijger s 
Minste aantal fouten : 1969: Haarlem Nicols 
Beste veldgemiddelde : 1989: Neptunus 
Meeste dubbelspellen : 1989: Pirates 

0.360 
0.542 
0.964 

566 
93 
24 
80 

346 
824 

1.267 
570 
30 

0.973 
48 

SOFTBAL RECORDS 
1974: o.s.s. 
1976: o.s.s. 
1971: Terrasvogels 
1989: Terrasvogels 
1975: Terrasvogels 
1989: H.c.A;w. 
1976: o.s.s. 
1989: Terrasvogels 
1989: H.C.A.W. 
1988: Onze Gezellen 
1986: H.H.C. 

3 
0.307 
0. 390 
1.000 

356 
33 
41 
14 

180 
462 
992 
519 

Minste achtergebl.honk : 1976: Schoten/Euro Star s 162 

1979: Terrasvogels 
1984: Terras vogels 
1989: Bloemendaal 
1972: Kinheim 
1988: Terrasvogels 

27 
0.9 86 

24 
89 

277 
277 
85 

Meeste achtergebl.honk : 

, Meeste gestolen honken : 
• Meeste overi'lin.op rij : 

1989: Haarlem Nicols 

1979: Amstel Tijgers 
1989: Neptunus 

414 
Bloemendaal 

107 1976: H.H.C. 

• Meeste nederl. op rij : 1981: Tex Town Tigers 
23 1971: Terrasvogels 
36 1989: E.D.O. 

22 
23 

• Aaneengesloten reeks 
ongeslagen competitie- : 
wedstrijden (incl. ge
lijke spelen) 

1988: Haarlem Nicols 25 1971: Terrasvogels 
22x winst 

22 
ll xwinst/l x gelijk/ 
13x winst 

Softbal-interlands 
TOTALEN OFFICIELE INTERLANDWEDSTRIJDEN 
NEDERLANDSE SOFTBALSELECTIES 1989 
SPEELSTERS Aantal EK's WK's 
1. R.v.d. Berg ••••••••••• 111 5 4 
2. c. Smit ••••••••••••••• 93 4 2 
3. W. Rietman •••••••••••• 78 4 1 
4. J. Bakker ••••••••••••• 65 3 2 
5. A. v.d. Kappe l •••••••• 57 2 1 
6. F. v. Offeren ••••••••• 52 4 3 
7. M. v.d. Heijkant •••••• 47 3 1 
8. D. Verhoef •••••••••••• 26 1 -
9. J. Droog •••••••••••••• 25 3 -
10 I. Nijssen •••••••••••• 23 1 -
11 L. Geels •••••••••••••• 23 1 -
12 M. v.d. Putten •••••••• 20 1 -
13 J. v.d. Vlugt ••••••••• 18 2 -
14 J. v. Erk ••.•••••••••• 17 2 -
15 D. de Jong •••••••••••• 13 - -
16 K. Brookhuis •••••••••• 10 1 -
17 M. Hammink •••••••••••• 6 - -
18 F. Handgraaf •••••••••• 6 - -
19.W. v.d. Mol en ••••• •••• 3 - -

o Terrasvogels uit Santpoort heeft de orga
nisatie van de Europacup Softbal{dames) 
toegewezen gekregen. In het jaar waarin 
de vereniging haar 50-jarig bestaan viert 
zal het toernooi gespeeld worden van 20 
tot en met 23 september 1990. 

o Theo Vleeshhouwer, ex-secretaris van de 
K.N.B. S.B. is herkozen als voorzitter van 
de E.S.F. voor een periode van 4 jaar. 

• EUROPEES KAMPIOENSCHAP PUPILLEN 1991 
In Tiblisi (Georgië, USSR} vond op 10 fe
bruari jl. het jaarcong res van de CEBA 
plaat~. Op voorstel van Nederland is una
niem besloten met ingang van 1991 ja arlijk~ 
een Europees Kampioenschap voor pupillen 
(honkbal) te houden, dus de leeftijd sgroep 
10 t/m 12 jaar. De Technische commiss ie van 
de CEBA zal di t jaar de spel regels en spe
cifi caties voor de RUBBERBAL, waarmee ge
speeld zal worden, vaststellen. Dit voor
stel zal na aanvaarding door het congres 
in 1991 voor alle leden bindend zijn. 

• NIEUWE LEDEN VAN DE CEBA 
Als nieuw lid van de Conféderation Euro
péene de Baseball Amateur (CEBA) werd 
POLrn veri'lelkomd. Verder zijn er aanmeldin 
gen binnengekomen van Georgië (USSR), Li
touwen (USSR} en Roemenië. Door de libera
lisatie in Oost-Europa werd de veri'lacht ing 
uitgesproken dat meer Oost-Europese landen 
zich als lid zullen aanmelden. Dit leidt 
tot de noodzaak van een sterk ontwikkelin g~ 
gebied op Europese schaal, onder leiding 
van de Europese federa t ie. 

• TOERNOOIEN 
11-17 juni de Europacup voor landskampioe
nen (Opel Nicols) te l\ntwerpen en in de
zelfde periode speelt Levi 's Neptunus in 
Pineuilh (Frankrij k) in de Europacup voor 
bekerwinnaars. 
Van 14 - 22 juli vindt het Europees kampi
oenschap voor honkbaljunioren plaats te 
Antwerpen. Deelname: Ned. Cadettenteam. 



• De,orkaan van eind januari heeft zijn spo
ren nagelaten. De TV toonde beelden van 
het Sparta-"kasteel", waar complete daken 
naar beneden kwamen. 
Bij Vennep Flyers is de complete back-stop 
van het hoofdveld tegen de grond gegaan en 
moet als verloren worden beschouwd. 
Alphians z~g de grote backstop van het 
peanutbalveld eveneens compleet verloren 
gaan. 

• Vorige maand meldden wij al dat Jan de Vos 
naar alle waarschijnlijkheid in vaste 
dienst zou treden van de K.N.B,S.B. 
Dat is inmiddels per 1 februari jl. ge
schied. Hij gaat zich met name bezighouden 
met de organisatie rond het Nederlands 
honkbalteam en de maatschappelijke begelei
ding van coaches en spelers. 

• Op 8 februari jl. vond in de Haagse Hout
rusthal een bijeenkomst plaats, welke was 
georganiseerd door de Nederlandse Sport 
Federatie. Onder het r.1otto "Sport=Gaaf! 11 

was ook minister d'Ancona aanwezig om aan
dacht te vragen voor het stimuleren van 
sportprojecten om ook de in Nederland wo
nende allochtonen (m.n. de jeugd!) op te 
nemen in de sportverenigingen. 
De.begeleidende brochure bevatte een 9-tal 
sporten (woord en beeld) en .•••••• één van 
de ne9en_hoofdstukken ging over honkbal! 

• Het uit Haren (Gr.) afkomstige blad SPORT 
VISIE vroeg in 1989 de medewerking van de 
PR-commissie om te komen tot een uitgebreid 
(wervend) artikel over honkbal en softbal. 
Dit heeft geleid tot vele pagina's infor
matie en de omslag van het blad werd ge
sierd door een {honkbal)kunstwerk van 
Frank Gudé. Ook werd de "plaatjesfolder" 
in z'n geheel afgedrukt. Diverse mensen 
reageerden op het artikel en hebben zich 
in verbinding gesteld met het bondsbureau. 
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Amerikaans All Star team uit de zeer ster 
ke Pacific 10-conference van het co 11 ege
honkba l. 
Verder kan gemeld worden dat ex-K.N.B.S.B. 
penningmeester is toegetreden tot het or
ganisatie-comité en ook hier het penning
meesterschap zal uitoefenen. 
Voor verdere infonnatie kunt u zich wenden 
tot Jacob Bergsma (tel. 020-208177). 

• Op 1 februari jl. heeft de K.N.B.S.B. 
zich kandidaat gesteld voor de organisatie 
van het lle Europese Softbal Kampioenschap 
voor vrouwen dat in 1992 wordt gehouden. 
Het wachten is nu op een beslissing van de 
European Softball Federation. 

• In 1989 heeft de PR-commissie een folder 
ontworpen en uitgegeven met betrekking tot 
het gebruiken van de grote KNBSB-promotie 
stand van 12 m2 en de ingenieuze. uitklap
bare showwand. Het vervaardigen van een 
dergelijke folder heeft inmiddels z'n nut 
bewezen wat talrijke aanvragen zijn inmid
dels binnengekomen. 
Voor de showwand noteren we DVS (Aalst), 
Terrasvogels (Santpoort), Volle Bak {Lei
den), Blue Soeks (Veenendaal), The Rabbits 
(Culemborg), The Knights (Leek), Sterks 
(Den Haag), Vlaardingen/Holy (Vlaardingen) 
en U.V.V. (Utrecht), terwijl recentelijk 
HS Tigers (Hoogezand), The Harriers (Zee
wolde en WSV {Womerveer) de wand hebben 
gebruikt. 
De voor meerdaagse evenementen (overdekt) 
te gebruiken grote promotiestand van de 
KNBSB is gebruikt door HS Tigers (Hooge
zand), The Harriers (Zeewolde) en binnen
kort gaan VIPS (Maartensdijk), Terrasvogel 
(Santpoort), The Bears (Bergen), The Rab
bits (Culemborg), Vlaardingen/Holy en UVV 
(Utrecht) de stand gebruiken. 
Vraag de inlichtingenfolder aan bij de hee 
Laurens in Apeldoorn (tel. 055-216185). 
Voor boekingen kan men contact opnemen met 
Cees Goedhart, Rijksweg 492, 2071 CW Sant
poort en gebruik het aanvraagfonnulier dat 
bij de folder wordt geleverd. 

• Zoals reeds eerder gemeld is het rayonbe
stuur Amsterdam in z'n geheel afgetreden 
om ons niet geheel duidelijke redenen, 
maar dat terzijde. Op 26 januari jl. is 
een buitengewone vergadering belegd, waar 
gekomen diende te worden tot een nieuw be
stuur. Dit is helaas NIET gelukt, wat voor 
het bondsbestuur aanleiding was om alle 
activiteiten c.a. onder te brengen onder 

• Het deelnemersveld van de 15e Haarlemse 
Honkbalweek is rond en dat beloofd echt 
smullen te worden van de zomer. Bekend was 
uiteraard de deelname van NEDERLAND en ti- • 
telverdediger SULLIVANS (USA), maar ook de 
nationale ploeg van CUBA en het nationale 
team van TAIWAN zullen hun opwachting ma
ken. De vijfde en laatste deelnemer is een 

rayonbestuur Noord-Holland. 
Succes voor TIW/SURVIVORS. Tijdens een bui 
tengewone ledenvergadering op 15 januari 
jl. is een unaniem besluit genomen ten aan 
zien van de bouw van een clubhuis. Begin 
februari kan dan eindelijk begonnen worden 



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

BULLETIN no.49, d.d. 22 maart 1990. WMtl Het is plezierig te kunnen beginnen met de mededeling dat er sprake is van _,.,_, ___ _ 
een beduidend minder ledenverloop in vergelijking met 1989. Verder was er Wangmakesilwork 
bij tal van verenigingen sprake van veel winteractiviteiten om de leden ook in de stille 
maanden te binden en nu, aan de vooravond van een nieuw seizoen, valt het de PR-commissie 
op dat tal van clubs veel actiever zijn dan we van deze clubs gewend waren. Niet alleen 
verheugend, maar wij zijn van mening dat het ook hoog tijd werd. 
Een aantal clubs zullen voor het eerst een peanutbalafdeling starten en ook zijn er sig
nalen dat clubs nu gaan inzien dat een recreatiesoftbalafdeling onmisbaar is om weer aan 
nieuw kader te komen. De voorbeelden van een aantal verenigingen tonen aan dat DAAR het 
nieuwe kader vandaan moet komen en •••• •••••• •••• dat lukt deze clubs ook! 
Wat verder opvalt is dat steeds meer verenigin gen afstappe n van een clubblad op A-4 for
maat. Reden is o.a. dat men besparend wil gaan werken en de aloude kopieerrnachine raakt 
langzamerhand uit de tijd. Zeventig procent van de door de PR-commissie ontvangen club
bladen in december/januari/februari 0 90 zijn nu op het formaat van het PR-bulletin uitge
voerd. We kunnen bovendien constateren dat het gehele PR-bulletin in veel clubbladen 
als middenblad wordt bijgevoegd. Goede zaak want er zal zeker in 1990 nog heel veel infor 
matie naar de clubs toegaan en het hoeft verder geen betoog dat men ook de leden dient te 
informeren om zo de betrokkenheid te vergroten, want dat i s echt nodig, gezien onze erva
ringen én tal van bestuursopmerkingen in clubbladen . 
Dat niet alle PR-bulletin-inf ormatie even interessant is, is juist. We mogen echter stel
len dat geen enkele krant, tijdschrift of clubblad voor de volle 100% kan boeien. 

• In febru ari 1990 kwam er geen Bondsweekbe- l\ldus informat ie uit het blad Adformati e, 
richt uit en daardoor konden wij ook PR- Verder valt te lezen dat KNBSB-voorzitter 
bulletin no. 48 niet kwijt. Toch hebben wij Paul Moerman namens de CEBA het Nederl andse 
ca. 100 clubbladredacties een exemplaar spor1m9rketingbureau TSM (Top Sports Marke
doen toekomen en van de 130 clubs die GEEN ting)~~geschakeld om te bezien of ook dit 
redactieadres kenbaar hebben gemaakt, heb- bedrijf een rol in de verkoop van het Europe 
ben wij een exemplaar naar het clubsecreta- se honkbal kan spelen. 
riaat gezonden. Er zijn echter ruim 2.000 ••••••••• 
abonnementen , zodat wij de resterende 1.750• Tijdens de honkbalcompet itie zal een groot 
abonnementhouders van het Weekbericht als- aanta l wedstrijden uit de Nederlandse honk 
nog ook PR-bulletin no. 48 via het Weekbe- balcompetitie door RTL/VERONIQUE worden 
richt doen toekomen. uitgezonden. Het gaat dan om flinke samen-

•••••••••• vattingen en dit moet zondermeer een posi-

CEBA tieve uitwerki ng krijgen op de verdere 
ontwikkeling van onze sporten . 
Maar, •••••• , •• dan moeten we de sport ook 
goed gaan verkopen met attractief spel én 
proberen wedstr ijden flink op tempo te 
houden. ......... 

• De CEBA (de Europese Honkbalbond) heeft 
kenbaar gemaakt dat het wil meeprofiteren 
van de inkomsten uit sponsoring en verkoop 
van televisierechten die nu nog rechtstreeks 
in de kas terecht komen van plaatselijke 
organisaties van CEBA-evenementen. 
Hierbij moeten we denken aan m.n. de Euro
pese kampioenschappen voor landen en clubs. 
Met een gewijzigde aanpak verwacht de CEBA 
direct al enkele tonnen aan inkomsten en 
het Amerikaanse sport marketingbureau Major 
League Alumni Marketing uit Pittsburg is 
gevraagd om een strategienota voor de jare 
' 90. 

• In het volgende PR-bulletin een samenvat
ting van de uitkomsten van de Bondsraad
vergadering van 7 april a.s. . ........ 

• In april zal een nieuwe spelregel/score
folder uitgebracht worden_in een oplage 
van 25.000 exemplaren. We denken hiermee 
aan een grote vraag te voldoen. 1 



• Van Rayon Het Zuiden ontving de PR-commis 
sie een keurig verzorgd epistel ten aan
zien van de ontwikkelingen JEUGDWERK. 
Gemeld wordt dat er een JEUGD TECHNISCHE 
COMMISSIE is opgestaan in dit rayon die 
naast het begeleiden van de verschillende 
rayons teams JEUGDKAMPEN organiseert. 

Na de Paasdagen komen op de accommodaties 
van BATTERS in Putte op dinsdag en woens
dag de pupillen aan bod en op donderdag 
en vrijdag i s het de beurt aan de adspi
ranten. 
De Technische Commissie streeft ernaar om 
60 dee.l nemers per kamp naar Putte te ha
l en, dus in totaal 120 deelnemers. 
Er is zelfs sprake van een wachtlijst, te 
teken dat deze initiatieven aanslaan . 
Maar .•• • •• het is niet alleen honkbal, oo 
de softbaladspiranten en pupillen komen 
aan bod. 
De dinsdag en woensdag na de Pasen wordt 
een gecombineerd kamp georganiseerd op de 
accommodatie van de CARDINALS te Oss. 
Een prima initiati ef van deze nieuwe Tech 
nische Commissie, die zich zal presenter 
op de rayonvergadering van 31 maart a.s. 
in het Rayon Het Zuiden. ......... 

• De veren1g1ng Contacto Arubano Rotte rdam, 
beter bekend onder de naam C.A.R. heeft 
opgehougen te bestaan. De vereniging kon 
helaas niet meer aan haar verplichtingen 
voldoen en ondanks overleg met het bonds
bureau heeft de vereniging beslo ten zich
zelf per 19 februari jl. terug te trekken 
uit de bond. 

••••••••• 
• De vereniging SITTARD CONDORS is inmiddel 

gestart met het opzetten van een recreati 
softbalafdeling om ook de wat oudere spor 
ters, hun kinderen, maar wellicht ook oud 
le den een sportactiviteit aan te bieden 
die ook aan hun wensen voldoet, In het 
clubb la d van deze vereniging wordt verder 
uitleg gegeven en gelet op de gemelde aan 
pak ligt het in de lijn der verwachting 
dat ook deze vereniging er in zal slagen 
om recreatiesport te inte greren. 
Sittard Condors zal dan ongetwijfeld de 
vruchten plukken van het feit dat er een 
nieuw potentieel leden bijkomt waar NIEUW 
kader uit zal komen. ......... 

• Ook nieuwsvan de DUCKS uit Het Zuiden ten 
aanzien van een tweetal activiteiten . 
Allereerst informatie over een SOFTBALL-

Pitcher Clinic 1990 in samenwerking met d 
Regionale Softbalschool . 
In 1987 werd hiermee begonnen en de pit
chertra i ni ngen werden toegankelijk gemaak 
voor alle verenigingen uit rayon Het Zui
den. 
In 1990 zal op twee lokaties weer een aan 
vang gemaakt worden met de trainingen die 
onder supervisie staan van Ton Schouten, 
manager van Jong Oranje, daarbij geassis
teerd door Margot en Anouk Mels. 
De organisatie van de pitchersc hool li gt 
in handen van de heer G. Maaskant, ter
wijl G.Krebbers het financiële management 
zal beheren. 
Het adviesorgaan bestaat uit de reeds ge
noemde Ton Schouten en Pierre van Diesen, 

De cursu s zelf bestaat uit 4 cycli, elke 
cyclus houdt in 6 lesdelen van 1,5 uur. 
De eerste cyclus zal indoor worden gegeve 
en de overige drie vinden buiten plaats. 

Cyclus 1 is in principe een basiscursus 
voor beginners+ één voor gevorderden en 
is inmiddels afgerond. 

Cyclus 2 is een voortgezette curs us en is 
medio maart 1990 van start gegaan. 

Cyclus 3 is een vervolg op de basiscursus 
en bestemd voor een ieder die reeds op e
nigerleiwijze met pitchen bekend is ge
raakt en is ook een vervolg op de cursus 
specifieke technieken A en B. Deze cyclus 
gaat medio mei 1990 van start . 

Cyclus 4 is slechts voorbehouden aan die
genen die de voorgaande 3 cycli vrij con
sequent gevolgd hebben en start in princi 
pe na de grote vakantie van juli/augustus 

Prima ontwikkeling en voor ext ra informa
tie kan men zich wenden tot de organisati 
telefoon 08894 - 19558. 

••••••••••• 
• Maar er is nog meer te melden over de JRC 

Ducks uit Boxtel . 
Er ligg en grote plannen om in het najaar, 
gedacht wordt aan de laatste week van sep 
tember ' 90, een enorm recreatiesoftbaltoer 
nooi te organiseren dat uitgesmeerd wordt 
over twee dagen. 
De verenigin g zal dan mogelijkheden biede 
op haar accommodatie om te overnachten en 
men kan zelf s een eigen caravan/vouwwagen 
meenemen. Dit toernooi moet ook clubs aan 
trekken uit andere delen van Nederland 
en gelet op een eerder gehouden landelijk 
toernooi iri Pap~dal (1988) zal er zeker 
grote belangsteTling bestaan voor dit ini 
tiatief. 
Ducks hoopt hiermee haar eigen afdeling 
extra in het nieuws te brengen en mag re -



kenen op veel publiciteit, Inmiddels is 
afgesproken dat zodra er informatie ~s, 
dit meegmonen wordt in dit PR-bulletin. ........ 

• Steeds meer verenigingen maken gebruik 
van de mogelijkheid om informatie over de 
vereniging uit te dragen via de kabel
krant, 
In de gemeente Velsen is het mogelijk om 
gegevens telefonisch door te geven en de 
kabelkrantredactie maakt daar een verhaal 
van. Gedurende 24 uur blijft de clubinfor 
matie op het scherm verschijnen en hie'.
aan zijn GEEN kosten verbonden, Een pri
ma manier 0111 toernooien en wedstrijden 
aan te kondigen, maar ook bijzondere eve
nementen, 
Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden 

steklassers, veel oefenwedstrijden. 
Deze oefenwedstrijden kunnen ook bij niet
hoofdklassers op hun accommodatie gespeeld 
worden • 
Van de vereniging , Terrasvogels is bekend 
dat zij bereid is oefenwedstrijden bij an
dere clubs te spelen, zodat zij ook soft
bal op hoofdklasseniveau kunnen ·tonen in 
m.n. de regio. 
Als enige tegenprestatie wordt een alles
zins redelijke autovergoeding gevraagd 
voor 4 of 5 auto ' s. 
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot 
Cees Goedhart, lid PR-commissie K.N.B.S.B., 
telefoon 023-378072. 
Het spreekt vanzelf dat enige haast is ge
boden ten aanzien van het maken van afspra 
ken. • •••••••••• 

om kosteloos berichten op een speciale • 
pagina te laten zetten, die $e'.eservee'.d 
is voor de betreffende vereniging , De in
formatie kan men zelf op ieder gewenst 
moment wijzigen . 

Nog meer nieuws van Terrasvogels. Diverse 
speelsters van Europees kampioen Terrasvo
gels verzorgen trainingen voor de jeugd 

Als tegenprestatie wordt wel gevraagd om 
één adverteerder aan te brengen die voor 
f 192,-- per maand een advertenti~ op 
het scherm wil brengen. Zodra de inkom
sten van de advertentie de duizend gulder 
te boven gaan, krijgt de vereniging het 
resterende bedrag overgemaakt voor de 
clubkas. Van Terrasvogels is bekend dat 
alle drie de afdelingen (honkbal, softba 
en voetbal) een eigen pagina hebben. 
Men ontvangt een kastje (scherm+ toet
senbord) voor plaatsing in de bes~uurs
kamer of bij één van de leden thuis. 
Hoewel deze regeling niet voor alle Ne
derlandse gemeenten hetzelfde i~, n?g 
afgezien van het feit dat nog niet ie
dereen aangesloten is op de kabel, wor~ 
den tal van mogelijkheden (veelal gratis 
door verenigingen -nog- onbenut gelaten. 
Op de kabelkrant wordt altijd een infor
matienummer bekend gemaakt. Informeer 
eens naar de mogelijkheden en de PR-com
missie zou gaarne van de clubervaringen 
op de hoogte gesteld wil Jen worden om zo 
ook anderen aan ideeën te helpen. ......... 

•Inde afgelopen jaren werd de PR-commis
sie vrij regelmatig geconfronteerd ~et 
uitspraken dat het topsoftbalwereldJe_ 
in een ivoren toren huist en dat er niet 
of nauwelijks sprake is van uitstraling. 
De PR-commissie heeft een aantal zaken 
onderzocht en kan het volgende melden. 

Voor aanvang van het seizoen spelen de 
hoofdklasseverenigingen, maar ook eer-

bij andere verenigingen . Tal van speel ster!; 
hebben daar veel plezier in. 
Zo geeft ex-Terrasvogels-speelster en ex
international ELS KOKS pitchertraining in 
Limburg, Zwijndrecht, Rotterdam, Schiedam, 
Heemstede etc. 
Ook de alom bekende Bram van der Werf word~ 
door veel clubs geïnviteerd en krijgc 
voor dit werk een redelijke km-vergoeding 
(noot: hoogte vergoeding niet bekend bij 
PR-commissie). .. ........ 

• Op 24 maart 1990 opent de wethouder van 
Sportzaken te Winschoten het nieuwe club
huis van THE BLOKES Gefeliciteerd! .......... 

• Het jaar 1990 wordt een jaar van grote eve 
nernenten. Naast de diverse Europacups voet 
bal is er Wimbledon, Tour-de-France, WK 
Atletiek en niet in de laatste plaats het 
WK-voetbal in Italië. Voeg daarbij de ver
schillende vakantieperiodes en tal van 
competitieleiders en secretarissen kunnen 
er weer tegenaan. Onderstaan,/wat data die 
misschien belangrijk genoeg zijn om te mel 
den aan de achterban. 

- wo. 2-5-1990: Finale EC-3 (le wedstrijd) 
- wo. 9-5-1990: Finale EC-2 
- wo.16-5-1990: Finale EC-3 (2e wedstrijd) 
- wo.16-5-1990: Finale EC-1 
- WK-Voetbal 1990 van vrijdag 8 juni t/m 

zondag 8 juli. 
- Haarlemse Honkbalweek van zaterdag 21 ju 

li t/m zondag 29 juli 1990. 

De zomervakanties zijn als volgt vastge
steld: 

(zie pagina 4) 3 



- Regio Noord (Friesland, Groningen, Oren 
te, Overijssel, Noord-Holland, Flevo- •• 
land}: Basisonderwijs van 30/6 t/m 12/8 

Voortgez.onderw. 30/6 t/m 19/8 

telefoon 070-3903130. 

Donderdag 5 april 1990 in Motel Eindhoven 
Aalsterweg 323, Eindhoven, telefoon 040-
116033. 

- Regio Midden (Gelderland, Utrecht, Zuid 
Holland m. u.v. een aantal hierna genoem 
de gemeenten: 
Basisonderwijs van 21/7 t/m 2/9; 
Voortgez.onderw. 14/7 t/m 2/9. 

- Regio Zuid (Limburg, Noord-Brabant, 
Zeeland, alsmede de gemeenten Capelle 
a/d Ijssel, Dordrecht. Krimpen a/d 
Ijssel, Maassluis, Rotterdam, Schiedam, 
Vlaardingen en de Zuid-Hollandse ei lan
den): Basisonderwijs 7/7 t/m 19/8; 

Voortgez. ond. 7/7 t /m 26/8. .......... 
Bondsraad 

• Op zaterdag 7 april a.s. vindt de jaarlijk 
se Bondsraadvergadering van de K.N.B. S.B. 
plaats . Aanvankelijk was deze vergadering 
gepland medio maart in de Jaarbeurs te 
Utrecht, maar gelet op de ontwikkelingen 
van het laatste half jaar moest de verga
dering uitgesteld worden. 
Deze vindt nu plaats in Restaurant De Soes 
terduinen, Soesterbergsestraat 188 te 
Soestduinen en de aanvang is gesteld op 
10.30 uur. 
Bondsafgevaardigden worden verzocht om 
reeds om 09.4 5 uur aanwezig te zijn. 

••••••••••• 
Info-tour 

• Voorafgaande aan de Bondsraadvergadering 
za 1 een team van Kern/Bondsbestuurs leden 
een viertal bijeenkomsten beleggen om de 
bondsafgevaardigden, PR-mensen van de ver
enigingen en andere belangstellenden voor
af informatie te verstrekken over de aan 
de gang zijnde ontwikkelingen, de voor
stellen voor de Bondsraad, alsmede de uit
komsten van de 12 projectgroepen m.b.t . 

Nogmaals, belangrijke informatie die u 
zeker niet mag misse n, gel et op de verde
re ontwikkelingen binnen de KNBSB. 

••••n••• 
• Op 20 januari 1990 vond een bijeenkomst 

plaats te Hilversum, waarbij aanwezig 
Kernbestuurslid Wil Koet en afgevaardig
den van de rayonbestur en om zich te bui
gen over de problematiek ten aanzien van 
de te vormen districten. 
Belangrijk aspect is natuur lijk de vor
ming van de verschillende gre nzen en ëên 
van de deelnemers aan dit overleg had 
voor een uitstekende notitie gezorgd en 
de eerste indrukken zij n zeker positief 
te noemen. Zodra de PR-commissie uitge
werkte informatie heeft ontvangen, zal 
een en ander voor publikatie worden mee
genomen in êên of meer volgende bulletins 

•••••••••• 
• De SPORTRAAD NOORD-HOLLAND en de STICH

TING SPORTTECHNICA hebben plaatsgemaakt 
voor SPORTSERVICE NOORD-HOLLAND. Deze 
wordt bestuurt door een tweetal secties, 
t .w. de sectie Sporttechnisch Kader (STK) 
en de sectie Stimulering Sportdeelname 
en Organisatorische Dienstverlening. 
Voor inlichtingen: 023 - 319475 • 

••••••••• 
• Diverse clubs hebben geïnformeerd naar 

de stand van zaken rond de door MASSMEDIA 
geïntroduceerde "clubsponsor" en vragen 
de PR-commissie nu hoe het er mee staat. 
Enige tijd geleden heeft deze firma alle 
aangemelde clubs een brief geschreven 
.en tot zover reikt ook de informatie aan 
de PR-commiss ie ( !'. ) . 

••••••••• 
de nieuwe richting die de KNBSB zou moeten• 
gaan volgen. 

Zwolle heeft er een nieuwe vereniging bij 
Onlangs heeft zich de S. V. Zwolle aange
meld en inmiddels melden zij dat het le
dental aardig groeit. 

Het hoeft geen nadere uitleg dat deze avon 
den bijzonder belangrijk zijn en er wordt 
op een grote opkomst gerekend en uiteraard 
zal er uitgebreid op vragen uit de zaal 
worden ingegaan. 

H Woensdag 28 maart 1990 in de America
hal, Laan van Erica 50 te Apeldoorn, 
telefoon 055 - 669955. 

•• Donderdag 29 maart 1990 in Restaurant 
Dreefzicht, Fonteinlaan 1 te Haarlem, 
telefoon 023 - 324332. 

•• Woensdag 4 april 1990 in Motel Hoorn
wijck, J. Thijsenweg 2 te Riiswiik 

......... 
• Op 13-1-19go is in de FAK-kantine een heu 

se verzamelclub opgericht ten aanzien van 
het verzamelen van postzegels met daarop 
honkbal/softbal afgebeeld. Inmiddels heb
ben zich al tientallen KNBS~-leden aange
meld en/of informatie aangevraagd. Inlich 
ti rgen via Rob van Tuyl (01720-20453}. 
Noot: Er zijn nu wereldwijd iets meer dan 

500 zegels in omloop, inclusief d~ 
eerste van Barcelona 1992!! ":Il 



Buiten de Veerpoort 4 
2871 CC Schoonhoven 
Telefoon 01823-2278 

Restaurant "Lekzicht" 

1if. PARTY'S 

1if. BRUILOFTEN 

1if. DINERS 

1if. ZAKENLUNCH 

INTERNATIONAAL REIS-EN PASSAGEBURO 

il,;. ~i111•~ .... ~~- : ~L ~~~~~•Uli-~ .. -Lopikerstraat 20, 2871 BX Schoonhqyen (Holland) 
Telefoon 01823 - 6544 _______ _ 

Rl T,l.ltllflltt tl:1 

Voor heel 
uw interieur 

Lopikerstraa t 18 - Schoo nh oven - te l. 01823-3783 

SPORTPRIJZEN 
SETON 

SCHOONHOVEN 
Showroom geopend: 
Dinsdag, woensdag en donderdag 

van 13.30 tot 18.00 uur 
Vrijd ag van 13.30 tot 21.00 uur 

Zate rd ag van 10.00 to t 16.00 uur 

Verder op tel. afspraak 

Haven 36 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 



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

Waagstraat 8 Schoonhoven Telefoon 7192 

DE STADSHERBERG 

onwaa 2a -SChNnhovan 
11111000 01123 -2330 

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

EET SMAKELIJK. 

KEURSLAGER 

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

KLEIN-OFFSETDRUKKERIJ 

"QUICK PRINT" 
verzorgt in onze drukkerij 
in het 
Handelscentrum "DE MELKFABRIEK" 
te Schoonhoven 

* Handelsdrukwerk * Familiedrukwerk * Clubbladen 

Onze boeken voor 
GEBOORTE- en HUWELIJKSKAARTEN 

laten wij U gaarne inzien. 

Klein-offsetdrukkerij 
,,QUICK PRINT" . 
Lorentzhof 27, Tel. 3235 
Lopikersingel 11, Tel. 7075 :-, ~è:]i~ 
Schoonhoven 

U IJ (de Kunst) 

goed 
voor 
u 
Lopikerstraat 44-44a - Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 4767 



Vervolg indeling 

Do. 24-05 18.00 HHl - Green Sax s Bands. 
K Carmen 

Janneke 

Za. 26-05 17.00 SDl - Feyenoord s Bands 
K Hetty K. 

Lia S. 

Zo. 27-05 10.00 HH2 - Braves 3 s Dick Weeber 
K Harm-Jan 

Angela 

JUNI : 
Za. 02-06 17.00 SDl - Eurostars s Bands. 

K Daniëlle 
Rosan L. 

Wo. 06-06 19.30 SD2 - Eurostars 3 s Henna 
K Gerard v. v. 

Frans V. 

Za. 09-06 10.00 HJA - Braves s Acronius 
K Mw. Spruyt 

Za. 09-06 18.00 HHl - Blue Hltters s Bands. 
K Hans M. 

Bep M. 

Wo. 13-06 19.00 HHl - Rowdies s Bands. 
K Annetje 

Marjolein G. 



/ 

Competitie-programma Softbal Dames 2 

Ma 23 April 19.00 Schiedam 4 - Mets 2 

Wo 02 Mei 19.00 Mets 2 - White Breams 

Do 10 Mei 19.00 D.Z.B. 2 - Mets 2 

Wo 16 Mei 19.00 Mets 2 - Neptunus 

Ma 21 Mei 19.00 Gophers 3 - Mets 2 

Di 29 Mei 19.30 Hawks 3 - Mets 2 

Wo 06 Juni 19.30 Mets 2 - Eurostars 

Zo 10 Juni 13.00 Zwijndrecht 3 - Mets 2 

Wo 20 Juni 19.30 Mets 2 - Sparta 4 

Na deze wedstrijden spelen de nrs. 1 t/m 4 nog 

1/1 competitie= 6 wedstrijden en de nrs. 5 t/m 10 

spelen nog een 1/2 competitie= 5 wedstrijden. 

3 

3 

2 



Indeling Scheidsrechters+ Kantine-dienst 

APRIL: 
Za. 21-04 10.00 HJA Eurostars s Jacco F. 

K Mw. Spruyt 

Zo. 22-04 14.30 SDl - Eurostars s Bonds. 
K Renate 0. 

Sabine R. 

Zo. 29-04 10.00 HH2 - Schiedam 3 s Erik v/d H. 
K Andy S. 

Joppe 

Zo. 29-04 14.30 SDl - Braves s Bonds. 
K Hans M. 

Bep M. 

MEI 

-h(Q. 02 05 4:-88 - &J~.J- - - W.n4.-ê - B·l:'eams - 2~ S--i- Erc,.:h&.....Ja-B
· r K--l--Ren- v. 

- Ro.lan4= 

Za. 05-05 18.00 HHl - Botlek s Bonds. 
K Felicia 

Marjolein v. 
Za. 12-05 10.00 HJA Schiedam s Sebastiaan 

K Mw. Spruyt 

Za. 12-05 18.00 HHl - Lodewijk s Bonds. 
K Patricia 

Ellen H. 

Zo. 13-05 10.00 HH2 - Gophers 3 s Rob Vo. 
K Ramond 

Taco 

Wo. 16-05 19.00 SD2 - Neptunus 3 s Michaël 
K Martha 

Luciënne 

Za. 19-05 18.00 HHl - White Breams s Bonds. 
K Ton v. A. 

Ernst M . 

. ... ..... . -- .. -·- - ---- - ·-- ··-- •- ···-- - . -



OOST 

Wanneer je nu naar de lokatie gaat waar ons nieuwe veld 
word aangelegd, kun je zien dat daar de werkzaamheden 
reeds gestart zijn. Het eerste wat men zou doen was zand 
storten voor de overbelasting, daar zijn ze dus druk mee 
bezig. 
Het gaat eigenlijk sneller dan je denkt, in 1992 moet 
het veld klaar zijn. 
Of we in 1992 op het veld kunnen spelen is nu nog af
wachten, daar het nog niet helemaal duidelijk is of het 
veld in het voorjaar of in het najaar gereed is. _6 
Wat betreft het clubhuis kunnen we kort zijn, financieel '" '1,

8
" i

1 

is het niet haalbaar om een nieuw gebouw neer te zetten. 
We zullen ons tevreden moeten stellen met iets be-
staands, zoals een keet of portokabins. 
In het bestemmingsplan is dit eigenlijk niet mogelijk. 
De gemeente Schoonhoven verwacht dat wij een nieuw club
huis neer laten zetten a la Argento. 
Het gemeentebestuur moet worden omgeturnd om ons tevre
den te stellen, daar gaat nog heel wat tijd in zitten. 
Al met al gaat het toch een hoop geld kosten om alles 
te realiseren. 
Dat betekent dat wij toch een beroep moeten doen op 
onze leden, om deel te nemen-aan diverse akties om aan 
extra financien te komen. 
De eerste aktie is gepland op 14 april, dan gaan we pro
beren om siroopwafels aan de man te brengen. 
Voor degene die nog niet benaderd zijn, meld je dan 
telefonisch bij mij aan (telefoon 5559). 

Erik Lugten 



Opknappen veld 

De tiende maart was het weer zover, het veld moest 
worden opgeknapt. 
Het weer was prima en de opkomst was in verhouding 
met voorgaande jaren enorm hoog. 
Prima dus, overal zag je groepjes mensen aan het 
werk en ook niet. Er war e n er ook enkele bij, die 
gelijk een gemeentearbeider, hun gereedschap ge
bruikten om te leunen. 
Kruiwagens waren er genoeg, alleen het bestelde zand 
schitterde door afwezigheid, voor sommige gelukkig 
voor andere helaas. 
Het leukste wat men vond was toch fikkie steken. 
Dat was hoofdzakelijk bestemd voor bestuursleden en 
de voorzitter. 
Vooral de voorzitter ging vreselijk tekeer met zijn 
kettingzaag, plus dat hij in z'n enthousiasme ook 
nog de vlam zette in zijn toch al beperkte haardos 
en wenkbrauwen. 
Op het afwezige zand en gravel na, werd het toch 
nog een vruchtbare dag. 

Erik Lugten 

OEFENWEDSTRIJD CAZ 4 - HEREN 2 

Het seizoen is weer begonnen. Met een iets ander 
team dan vorig seizoen, Richard is gestopt, Jacco 
èn Rene spelen bij het eerste en Erik-Jan en Rob 
zijn bij ons gekomen, gingen we om 1 uur op weg 
naar Zwijndrecht. Het was stralend weer, dat belooft 
veel goeds voor dit seizoen en we hadden er zin in. 
Omdat het een oefenwedstrijd was werd er bij ons en 
bij de tegenpartij veel van posities gewisseld. 
Derk begon met pitchen en de nieuwe catcher is Lucas. 
Beiden deden het goed. Aan slag ging het ook goed, 
een bijna homerun( bal tegen het hek) van onderge
tekende en veel honkslagen van alle teamleden, ook 



van Jacco en Rene die van een wedstrijd met heren I 
naar Zwijndrecht waren gekomen, zorgden voor genoeg 
punten om de tegenstanders op achterstand te houden. 
De eindstand werd dan ook 17-14 in ons voordeel. ~ 
Al met al een leuke wedstrijd en we hopen de komende ~0 

wedstrijden natuurlijk ook in ons voordeel te be
slissen. 

Sebastiaan in 't Hout 

Voor U vernomen dat: 

- De voorzitter de spomusa vergadering op z'n kop 
heeft gezet. 

- Wij de aktie 'Jantje Beton' hebben gekregen. 
- Er bij het opknappen van het veld, wel 2 dames 

aanwezig waren. 
- Deze dames wel heel hard gewerkt hebben. 
- De jongens aspiranten nu al kampioensaspiraties 

hebben. 
- Er nog steeds geen redaktie is !!! 
- Dat het bestuur dit heel vervelend vindt 
- De voorzitter in brand heeft gestaan 
- Zijn haar nu nog dunner is geworden 
- Rosan Lamers een dag te vroeg voor een wedstrijd 

aanwezig was 
- Het die dag erna regende en de wedstrijd niet 

door ging 
- Er echte Hollywood honken aangeschaft zijn 
- Een softbalveld uitzetten heel moeilijk is 
- Hin hier alles van af weet 

De oefenwedstrijden al weer volop aan de gang zijn 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDDRP 
Albrecht Beyl,nggracht 44 

Schoonh oven 
Telefo on 0 1823-25 66 

SIGNOR 

~ 
HERENMODE 

Lopikerstraat 8 

Telefoon 2288 

3~ 
OUDSHOORN 

, Haven 55 
Schoonhoven 
Tel. 01823-6768 

De GROOTSTE 
speelgoed-speclsslzaak 

van de 

KRIMPENERWAARD .,,,,~~ 
,,be OV€Qkant" 

. • 

t 
,i,-;. 

.Unt~~~= 
"t 

r 

de ruijter 

~ 
PAPENDRECHT - Brederodelaan 116 (De Meent ) 

SLIEDRE CH'f Winklerplein 10 
SCHOON HOVEN - Lopikerstraat 2 

à. 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 



Buiten de Veerpoort 1 a 
Schoonhoven, tel. 01823 - 2701 

LEON & CORINE MOOR. 

BAR-DANCl'NG ÉN CITY-CAFÉ 

Opweg te Schoonhoven 
TELEFOON 01823-6033 

IEDERE VRIJDAG LIVE-MUSIC 
Openingstijden: 

donderdag en vrijdag 21.00 uur entree gratis. 
zaterdag 21.00 uur entree f 5,-. 

City Café open: 
donderdag, vrijdag, zaterdag van 21.00 - 04.00 uur. 



SPl!CIALITEITEN 
RESTAURANT CATSBURG 

VOLVO 
PIZZERIA 

Elke dag open tot 22.00 uur . ' 

HOE ISDE 
SERVICE BIJ 
CATSBURG? 

VLOT. 
VOLVO 

Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

AUTOBEDRIJF CATSBlJRG B.V.. 
!lERGAM!lAC!lTERSTR ,\ \T ~ 

SCIIOONHOV[N. TEL t\182 3-3ï7ï 

voor een modieuze bril of contactlenzen 

h.j.deerenberg 
. optic iën oogmeetkundige o.v. contactlensspecialist anvc 

haven 42 - schoonhoven - telefoon 01823 • 2412 

~rant vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

Doelenstraat 3-5, Schoonhoven Telefoon 01823 - 5875 



BEN 
SLOOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 0 1823 - 2380 


