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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 Te lefoon 03485-1249 

FIETSEN IS GEZOND 
Voor race-, sport en tourfietsen: 

KEES MAAS 
Voor ONDERDELEN en 
REPARATIES 

KEES MAAS 
dus voor een 

GAZELLE ~ BATAVUS - PEUGEOT 

lliil rrm·. ~ 
□ 

GIANTS KEES MAAS 

Voor gezellige uurtjes in een 
echt bruin café. 

7 dagen in de week open. 

TELEFOON 01823 - 5200 

KEES MAAS 
Koestraat 95 
2871 OP Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2930 

AUTOBEDRIJF 
SCHAKEL~- · · ~ 

delië$fe 
occasions ... 

off . Ford -dealer C.G. Roosweg 4 
2871 MA Schoonhoven , 01823-2866* 
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SCHOONHOVENSE HONK & SOFTBAL VERENIGING 
POSTBUS 89 
2870 AB SCH OON HOVEN 

GIRO 3432583 

AMROBANK 
SCHOONHO VEN 
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. 01823-2808 · 

bestuurslid 

Erelid: 

Erik-Jan Zorgdrager 
Pascalplein 54 
tel. 018 2 3-627 5 

Winston Salamon 



van de voorzitter 

Het beetuur zag zich genoodzaakt een 
buitengewone ledenvergadering uit te schrijven 
om met de leden orde op zaken te stellen 
wat betreft de toekomet van de vereneging. 

Er ie die avond zowel door leden als door 
beetuur een zeer goede diecues~e gehouden. 
Ondanka kritiek, teerecht of onterecht, etond 
bij een ieder het belang van de vereniging 
voorop. 

Uit deze vergadering hebben veel mensen zich 
aangemeld voor diverse commiseies, waardo@r 
de taken van diveree meneen verlicht worden. 
Onze harte~ijke dank hiervoor. 

Enkele leden etelde voor om wat meer buiten
gewone ledenvergaderingen te beleggen om 
zodoende te horen wat er zich allemaal in 
de vereniging afepeeld, hetgeen voor het 
bestuur geen enkel bezwaar is. 

Rest mij nog een ieder te bedanken voor de 
grote opkomst bij de vergadering en Uw aller 
inzet van de t~ekomst. 

De voo ,rzi tter 
Hane Maarten 

•,.?\~·:.·;~· :_;.::; ?,f/~; 
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Wijnen en gedistilleerd 

HUUB ODSTENDDRP 
A lbre ch t Beyl,ngg ra c ht 44 
Scho onhove n 
Te lefoon 0 1823-25 66 

HERENMODE 

Lopikerstraat 8 

Telefoon 2288 

de 

PAPENORE CHT • Brederodelaan 116 (Oe Meent ) 
SLIEDR ECH'f • Winklerplem 10 
SCHOONHOVEN - Lopik erstraat 2 

9~ 
OUDSHOORN 
Hàven 55 
Schoonhoven 
Tel. 01823-6768 

De GROOTSTE 
sptH1/goed-speclsBJzaak 

1121n de 

KRIMPENERWAAAD 

.,,..l"'.1"'~ 

,,be oveukant" 
à. van enqelen 

Wal 34 _ 2871 BC Schoonhoven 
Telefoon 01823- 3140 b.g.g. 5130 

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

RUIME PARKEERGELEGENHEID 



LEON & CORINE MOOR. 

BAR-DANCfNG 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. 



Standen bijgewerkt tot 24-06: 

HB-Heren 1 W. w g V p rv rt saldo 

1. Lodewijk 12 11 0 1 22 158- 38 +120 

2. Rowdies 11 10 0 1 22 187- 34 +153 

3. Botlek 12 9 0 3 18 181- 42 +134 

4. METS 13 6 1 6 13 95-104 9 

5. Schiedam 11 6 0 5 12 111- 71 + 40 

6. Green Sox 11 6 0 5 12 99- 68 + 31 

7. Blue Stars 11 6 0 5 12 73- 82 - 11 

8. Gophers 10 2 1 7 5 81- 87 - 6 

9. Blue Bitters 11 2 0 9 4 36-193 -157 

10. Red Geese 10 1 0 9 2 29-165 -136 

11. White Breams 0 10 1 0 9 0 28-189 -161 

White Breams -2 punten i.v.m. ongerechtigde speler. 

HB-Heren 2 

1. Schiedam 3 9 9 0 0 18 147- 28 +119 

2. Braves 3 7 5 0 2 10 91- 46 + 45 

3. Green Sox 2 7 4 0 3 8 61- 47 + 14 

4. Blue Stars 2 
_,. 

6 4 0 2 6 53- 34 + 19 ,,. 

5. Gophers 3 9 3 0 6 6 82- 91 - 9 

6. METS 2 9 3 0 6 6 54-117 - 63 

7. C.A.Z. 4 6 1 0 5 2 46- 91 - 45 

8. Hawks 4 7 1 0 6 2 54-134 - 80 

Blue Stars 2 lx niet op komen dagen -2 punten 

Eurostars 4 uit kompetitie gehaald 2x niet op komen dagen. 



SE-Dames 1 W. w g V p rv rt saldo 

1. Neptunus 18 17 0 1 34 184- 63 + 121 

2. Eurostars 18 14 0 4 28 189- 77 + 112 

3. Eraves 18 12 0 6 24 143-110 + 33 

4. Hawks 22 10 0 12 20 159-128 + 31 

5. Feyenoord 18 5 0 13 10 113-128 - 15 

6. METS 22 0 0 22 0 49-331 - 282 

SE-Dames 2 

1. Schiedam 4 7 7 0 0 14 148- 9 + 139 

2. Sparta 4 8 7 0 1 14 146- 70 + 76 

3. METS 2 8 6 . 0 2 12 128- 67 + 61 

4. Neptunus 3 7 5 0 2 10 146- 54 + 92 

5. C.A.Z. 3 8 3 0 5 6 85-142 - 57 

6. D.Z.B. 2 7 2 0 5 4 69-134 - 65 

7. Eurostars 3 8 2 0 6 4 80-140 - 60 

8. Gophers 3 7 1 0 6 2 60-157 - 97 

9. Hawks 3 8 1 0 7 2 73-162 - 89 

HE-Adspiranten 

POULE A W. w g V p rv rt saldo 

1. Eurostars 1 9 9 0 0 18 137- 49 + 88 

2. Elue Hitters 10 9 0 1 18 134- 61 + 73 

3. Gophers 10 5 1 4 11 102- 73 + 29 

4. METS 10 5 0 5 10 132- 89 + 43 

5. Hawks 1 9 2 0 7 4 82-146 - 64 

6. Blue Stars 00* 10 4 1 5 -1 93-108 15 

/; . 



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 bru idspaar 

bloemsierkunst 

/Yiè 8frger" 
leo 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 
adverteerders voor hun 
bijdrage aan dit boékje. 

Ons advies is daarom: 

KOOP BIJ 
ONZE 
ADVERTEERDERS. 

Shop 13 
• TRIPPER - LEVl'S - LEE 

'W'/ RIFLE - DOBBER - PEPE 

)~ • JEANS 

Lopikstraat 13 \ - Schoonhoven 

<i~ 
De Zentrasport-specialist ,1 ,y 

//~':~.' .··. r .. ···,~'~. 
heeft alles voor je in huis. Voor zaalsport, \ :4;--:;, 

gymnastiek, veldsport, voor àlles! Kom maar' s kijken. ··· ---~ 



De stand van zaken bij Dames 2 

Ons 2e Softbal-team is dit jaar wat betreft de 

prestaties in de Kompetitie als een speer omhoog 

geschoten. 

Mede door de inbreng van het vorig jaar goed spelende 

adspiranten-team en de enthousiaste trainer/coach in 

de persoon van Dick Weeber, hebben de dames zich 

weten te plaatsen in de Play-Off wedstrijden voor 

de plaatse 1 t/m 4 in de reserve 3eklas van ons rayon. 

Samen met Schiedam 4, Neptunus 3 en Sparta 4 gaat 

METS 2 in 6 wedstrijden per team,uitmaken wie er dit 

jaar kampioen gaat worden. 

Wij wensen Dames 2 veel succes en hopen op een goed 

eindresultaat. 

Hier volgen de te spelen wedstrijden voor METS 2: 

27-06 19.30 uur METS 2 - Sparta 4 

02-07 19.30 uur Sparta 4 - METS 2 

06-08 19.30 uur Schiedam 4 - METS 2 

15-08 19.30 uur METS 2 - Neptunus 3 

22-08 19.00 uur Neptunus 3 - METS 2 

29-08 19.00 uur METS 2 - Schiedam 4 

R.N. 



6. 

Nog te spelen competitie-wedstrijden 

HONKBAL HEREN 1 

27-06 19.00 uur Rowdies 

30-06 19.00 uur Mets 

- Mets 

- Blue Stars 

07-07 

19-08 

25-08 

08-09 

15-09 

19.00 uur 

11.00 uur 

18.30 uur 

18.00 uur 

14.30 uur 

HONKBAL HEREN 2 

01-07 14.00 uur 

12-08 

19'--08 

10.00 uur 

10.00 uur 

White Breams- Mets 

Green Sox - Mets 

Mets - Schiedam 

Blue Hitters- Mets 

Mets - Red Geese 

Green Sox 2 

Mets 2 

Eurostars 4 

- Mets 2 

- C.A.Z. 4 

- Mets 2 

- Mets 2 

- Mets 2 

terrein Mets 

25-08 18.00 uur C.A.Z. 4 

01-09 15.00 uur Gophers 3 

09-09 10.00 uur Mets 2 - Blue Stars 2 

HONKBAL ADSPIRANTEN 

30-06 10.00 uur Mets 

11-08 10.00 uur Blue Bitters 

18-08 10.00 uur Mets 

25-08 10.00 uur Mets 

01-09 10.00 uur Mets 

08-09 10.00 uur Mets 

- Feyenoord 

- Mets 

- Hawks 

- Eurostars 

- Gophers 

- Blue Stars 

., 



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

BULLETIN no.52, 14 juni 1990. ~1111111111111ia111111111111a 

Er valt niet of nauwelijks aan te ontkomen, maar het Wereldkampioenschap eistU•l~[!I 
werkelijk alle aandacht op. Van banketbakker tot commerci.ële tv-zender, alleswangmakesilwork 
is Oranje wat de klok slaat en nu maar hopen dat het echt leuk ·wordt. 
In dit PR-bullet i n een uitgebreide kalender met vermelding van belangrijke evenementen, 
nieuwe clubs in oprichting, een bericht van de Vereniging van Baseballcoaches, informatie 
over het "Club-doe-boek" en tal van losse items. 

- Het Haarlems Dagblad meldde dat de KNBSB rtl!Ook Rikkert Faneijte was in de slag om 
g haar schatkist weer wat beter gevuld geen profcontract te verdienen, maar in-

heeft en dat zou de bond te danken heb- middels is bekend geworden dat de SAN 
ben aan een afgesloten overeenkomst met het FRANCISCO GIANTS niet verder willen gaan da 
bedrijf SSK dat behoort tot de grotere Japan- een contract ter waarde van ca. $ 15.000,00 
se leveranciers van honkbal- en softbalmate- en dat is bijna het absolute minimum. On
rialen. De KNBSB zou f 90,000,-- toucheren! danks toezeggingen dat men in hem de toekom 
Volgens een mededeling van het Bondsbureau stige midvelder ziet van de GIANTS lijkt 
is dit bedrag volstrekt onjuist, derhalve Faneijte nu een profcontract opgegeven te 
veel te hoog. 

111 
hebben. Een contract aannemen van slechts 
$15,000.00 is voldoende om hem definitief 
uit te sluiten voor Oranje en de eerste sig
nalen geven aan dat Rikkert Faneyte zijn 
blik weer op Europa richt. 

rtll Op 6 juni jl. is de Haagse vereniging 
g STORKS gestart met een softbalcursus 

voor een ieder die kennis wil maken met 
de softbalsport. De vereniging zorgt voor bal 
len, knuppels en handschoenen, De vereniging ... 
hoopt zo weer een nieuwe bron aan te boren. ri'aPer 1 augustus a.s. wordt ex-KNBSB-voor-

111 gzitter PETER LAANEN directeur van TOP 
SPORTS GROUP uit Ouderkerk a/d Amstel, 

rtll Eveneens op 6 juni organiseerde de actie Onder TSG vallen o.a. Inter Football en In
W ve vereniging ZwIJNDRECHT op haar com- ter Soccer {USA). 

- plex een speciale honkbaltrainin~ _voor Peter Laanen gaat o.a. samenwerken met Jan 
de jeugd. Deze try-out stond o~der le1d1ng Buskermolen, bij de aanwezigen van de afge-
van bo~~scoach JIM STOECKEL, sinds kort ~erk- lopen Bondsraadvergadering van 7 april in 
zaam b1J de LOS ANGELES DODGERS. De Amer:1kaan Soestduinen bekend van zijn presentatie, 
werd op deze dag vergezeld door enkele inter- en volgt hiermee Maarten de Vos op. 
nationals, alsmede door Robert Eenhoorn, waar 
over direct meer. Tevens werd die dag voor de 
aanwezigen een wedstrijd gespeeld tussen de 
peanuts van Zwijndrecht en Blue Hitters • 

... 
... 

• Robert Eenhoorn 

Robert Eenhoorn heeft 
de kans een zeer aan-
trekkelijk profcon- De eerste uitzending van de "Match of the 
tract af te sluiten Week" tussen Sparta en Neptunus was een groo 
met de NEW. YORK YAN- succes met een voor honkba 1 ongekend aantal 
KEES. Via onderhande- kijkers van 420,000! De volgende uitzendinge 
lingen zal bepaald staan gepland op 10-17-24 juni; 1-8-15 juli; 
worden hoe hoog het ba 5-26 augustus en 9 september, In de periode 
siscontract gaat uit- 14 tot en met 30 september worden nog vijf 
vallen, maar een $-be-wedstrijden gepland. Het programma MATCH 
drag met 5 nullen zal wordt uitgezonden op zondagavond van 22.40 
het zeker worden. tot 23.25 uur. 



KALENDER 
Als er voldoende informatie voorhanden is, 
zal maandelijks een bijgewerkte kalender 
worden venneld in dit bulletin, Het is dan 
wel zaak dat organiserende verenigingen 
tijdig hun informatie toesturen aan de PR
commissie. Zo ontvingen wij geen informati1 
van internationale toernooien in Utrecht 
en Zeist, of we kregen de infonnatie een 
paar dagen voor de start van een toernooi. 

8. 

11-6 t/m 17-6: Europacup Honkbal voor land' 
kampioenen te Antwerpen met 
Opel Nicols als deelnemend 
team. 

11-6 t/m 17-6: Europacup Honkbal voor be
kerwinnaars te Pineuilh in 
Frankrijk m.d.v. Neptunus. 

21-6 t/m 24-6: Internationaal Oamessoftbal 
toernooi van U.V.V. te Ut
recht met deelname van Jong 
Oranje, Canada, Indonesië, 
Amerika, Tsjecho Slowakije 
en U. V. V. 

28-6 t/m 8-7: Invitatietoernooi landen
teams herensoftbal te Saska 
toon (U.S.A.) 

9-7 t/m 12-7: Pre-Wereldkampioenschap 
softbal in Illinois (U,S.A, 

13-7 t/m 21-7: Wereldkampioenschap softbal 
te Illinois (U,S.A.). 

14-7 t/m 22-7: Europees Kampioenschap honk 
baljunioren te Antwerpen. 

21-7 t/m 29-7: 15e Haarlemse Honkbalweek 
in het Pim Mulierstadion te 
Haarlem met deelname .van 
Nederland, Sull i vans, Cuba, 
Chinese Taipei en Pacific 
Ten. 

4-8 t/m 19-8: Wereldkampioenschap honkbal 
met deelname van: 
Poule A: Cuba, Japan, Zuid
Korea, Nicaragua, Italië 
en Panama. 
Poule B: U.S.A., Chinese 
Taipei, Canada, Puerto Rico 
Venezuela en NEDERLAND. 

17-8 t/m 24-8: Sportfondsweek Leo ·van der 
Karfonds te Papendal met 
deelname van Jong Oranje 
(softbal). 

26-8 Nederlands Kampioenschap 
voor rayonteams (senioren), 
organisatie rayon Het Zui
den. 

27-8 t/m 29-8: Trip oud-Majorleague-spe
lers met o.a. een wedstrijc 
tegen de Outch All Stars. 
(Vervolginformatie volgt!) 

29-8 t/m 2-9: Europees Kampioenschap da
messoftbal te Genua. 

19-9 t/m 23-9: 

30-9 

30-9 

30-9 

30-9 

Europacup damessoftbal op 
het terrein van Terrasvogels 
te Santpoort, 
Nederlands Kampioenschap 
voor clubteams (finaleronde), 
te organiseren door rayon 
Zuid-West-Nederland. 
Nederlands Kampioenschap 
voor rayonteams (herensoft
bal), te organiseren door 
rayon Oen Haag. 
Nederlands Kampioenschap 
voor reserveteams honkbal 
(finales), te organiseren 
door rayon Midden-Nederland. 
Nederlands Kampioenschap 
rayonteams/jeugd, te organi 
seren door rayon Noord
Holland. 

sept,/okt. Europacup herensoftbal in 
Tsjecho-Slowakijë. 

NIËUW 
tén van de doelstellingen van de KNBSB is 
het vergroten van het aantal honkbal-/soft 
balverenigingen. Net na het Wereldkampioen 
schap honkbal in 1986 zaten we op een gege 
ven moment op 240 clubs en leek de 250-
grens binnen bereik, Toen bleek dat 
veel jonge clubs een -te- wankele basis 
hadden om voort te bestaan en het aantal 
clubs nam zienderogen af. 
Het tij lijkt te keren want op 27 april jl 
is een vereniging opgericht te Roermond 
met de naam THE CRACKS. 
Een accommodatie is voorlopig ter beschik
king gesteld en bij gebleken levensvatbaar. 
heid kan op iets langere termijn een defi
tieve honkbal-/softbalaccommodatie gerea
liseerd worden. Overigens had Roermond met 
de vereniging TWO RIVERS al eerder een ver. 
eniging binnen haar stadsmuren. 
Inmiddels zijn er in Oen Haag contacten 
geweest met de initiatiefneemster van een 
nieuwe vereniging en de ontwerp-akte van 
oprichting is reeds aan de KNBSB aangebo
den, zodat naar alle waarschijnlijk de 
vereniging DE KOOSBUSTERS binnenkort defi 
nitief is opgericht. 
Ook uit Montfoort zijn signalen ontvangen 
dat er plannen zijn om een vereniging op 
te richten. 

' • 
Dringend verzoek aan mensen die met de 
PR-commissie willen bellen. Gaarne zoveel 
mogelijk tussen 19.00 en. 21.30 uur, want 
tot zelfs na 24.00 uur word ik gebeld en 
wat te denken van zondagmorgen 09,20 uur! 

2 



SPORTS BUSINESS 
Het mei-nummer van het blad SPORTS BUSINES 
vermeldde een overzicht wat betreft de po
pulariteit van sporten op televisie en 
waarbij gekeken is naar een drietal leef~ 
tijdsgroepen, Het onderzoek werd verricht 
door het Kijk- en Luisteronderzoek van de 
NOS in maart 1990, dus zeer recent. 
Er werden in totaal 32 sporten genoemd, 
waaronder HONKBAL en met name wat onze 
sport betreft was er een verrassende uit
slag. 
Men ging bij het onderzoek uit van drie 
leeftijdsgroepen, t.w. 15 t/m 29 jaar; 
30 t/m 49 jaar en 50 jaar en ouder. 
In de leeftijdsgroep 15 t/m 29 jaar keek 
maar liefst 42% naar honkbal en daarmee 
kwam honkbal op de Be plaats. 
Voetbal, tennis, athletiek, schaatsen en 
scoorden b.v. hoger, maar NA honkbal kwa
men wielrennen, marathonschaatsen, ijs
hockey, basketbal, zwemmen, hockey, judo, 
etc, 
In de leeftijdsgroep 30 t/m 49 jaar zakte 
de populariteit van honkbal naar een 21e 
plaats. 
Bij de mensen van 50 jaar en ouder kwam 
honkbal nog maar voor met 17% en dat was 
goed voor de laatste plaats! 
Alle leeftijdsgroepen bij elkaar geteld 
gaf dat een percentage van gemiddeld 28%, 
hetgeen een 23e plaats o~ de ladder ~eeft, 
hetzelfde percentage gold ook voor het bil 
jarten. 
Na honkbal kwamen nog hockey (noot: Neder
land was toen nog geen wereldkampioen bij 
zowel de dames als de heren!!), American 
Football, rugby, zaalhandbal, badminton, 
zeilen, tafeltennis en judo. 

De honkbaltak van de ver 
eniging OSS uit Haarlem 
bestond op 1 juni 1990 
40 jaar, met recht een 
mijlpaal. 

,,~· 
40 JAAR 

• Ook een mijlpaal was er 
voor le team-speler Pe-

HONKBAL 
ter Hendrix van HSCN uit 
Nuenen die onafgebroken 
TWINTIG JAAR in het le 

team van de HSCNuenen heeft gespeeld en 
nog niet aan stoppen denkt. 
Zo'n jubileum mag best even genoemd worde 

De jonge vereniging THE FALCONS heeft op 
19 mei jl. op sportpark Den Dries te Val
kenswaard een nieuw clubhuis geopend, 

ORANJE(l) 
Jim Stoeckel, manager van het Nederlands 
Honkbalteam is op 15 mei jl. in Nederland 
gearriveerd. 
Jim Stoeckel zal zich gaan bezighouden met 
de navolgende werkzaamheden: 
- voorbereiding en begeleiding Nederlands 

team voor de 15e Haarlemse Honkbalweek 
en het Wereldkampioenschap in Edmonton; 

- Assisteren bij trainingen en wedstrijden 
van Jong Oranje en Cadetten; 

- Assisteren bij de coaching van Jong Oran 
je tijdens het Wereldkampioenschap in 
Cuba; 

- Scouting Italiaanse internationals •tij-
dens de Europacup I en II voor clubs, 

Jim Stoeckel heeft onlangs zijn baan als 
coach van het Davidson College ingeruild 
voor die van scout bij de Los Angeles Dod
gers. Bij de Dodgers was hij a 1 eerder 
werkzaam als coach van een minor league
team. 

ORANJE(2) 
Diana Schumacher, manager van het Neder
lands .{dames)softbalteam, i op 28 mei jl. 
op Schiphol aangekomen. 

Het Nederlands team zal in juni vier oe
fenwedstrijden spelen op het HHC-terrein 
tegen hoofdklasseteams. 
Het volledige programma stond vermeld in 
PR-bulletin no. 51 van 17 mei jl. 

- Op 8 juli a.s. vertrekt het Nederlands 
team naar Chicago, waar voorafgaande aan 
het Wereldkampioenschap, een aantal oe
fenwedstrijden zal worden gespeeld. 

- Van 14 tot en met 22 juli wordt dan aan 
het wereldkampioenschap deelgenomen in 
de stad Normal, Illinois, waar op dit mo
ment zich reeds 22 landen voor hebben in 
geschreven, dus sterk bezet! 

Opel Nicols heeft met veel succes voor het 
eerst een school-peanuttoernooi georgani
seerd en alle schollen willen in 1991 weer 
meedoen. Inmiddels heeft Nicols nu ook een 
peanutteam dat mee gaat doen aan de Haar
lemse competitie. 
"Jong geleerd, oud gedaan" geldt nu dus oo 
voor topclub Opel Nicols. 



IO. 

CLUB"DOE"BOEK 
De PR-commissie van de KNBSB ontving tal 
van reacties naar aanleiding van een korte 
publicatie over het te vervaardigen 
"VERENIGINGEN-HANDBOEK". 
Er wordt met smart op gewacht als we de 
reacties goed vertaald hebben. Toch zal he1 
nog enige tijd duren en de planning is dat 
het uitgebreide boek in ieder geval in 
1990 gereed komt. 
Wat moeten we nu precies verstaan onder 
zo'n VERENIGINGEN-HANDBOEK of DOE-BOEK. 
Uit de inhoud van honderden clubbladen kan 
de PR-commissie afleiden dat vrijwel alle 
verenigingen te kampen hebben met een te
kort aan technisch-, ondersteunend- en be
stuurlijk kader. 
Niets nieuws, want dat komt landelijk bij 
vrijwel alle amateurverenigingen voor, on
geacht de tak van sport. 
Ook het aanblijven in functie voor een wat 
langere termijn loopt sterk terug. Men wil 
nog wel wat doen, maar niet voor een heel 
lange periode . De continuïteit binnen ver
enigingen van tal van zaken loopt daarmee 
gevaar en als we alleen maar kijken naar 
de mutaties van clubsecretarissen en club
bladredacties, dan veranderen in gemiddeld 
twee jaar 50% van de clubs van secretaris 
en na vier jaar is ca. 95% van de clubblad 
redacties vervangen door andere vrijwilli
gers. 
Veel know-how bij deze vrijwilligers gaat 
verloren en in veel gevallen worden de op
volgers geconfronteerd met "gaten" die zij 
niet ä la minute kunnen dichten. 
Bij secretarissen is dat een extra pro
bleem omdat zij te maken hebben met regels 
en voorschriften waaraan - tijdig - vol
daan moet worden op straffe van boetes etc 
Vandaar dat nu is besloten in het kader 
van het beleidsplan van de KNBSB om te ko
men tot een zeer uitgebreid VERENIGINGEN
HANDBOEK waarin alles wordt opgenomen wat 
er maar kan gabeuren. We noemen uit de los 
se pols wat,onderwerpen: 
- sponsorreglement - ledenmutatiekaart -
- voorschotnota - overschrijvingsregeling-
- accommodatievoorschriften - welke be-
scheiden kent de KNBSB - wat is er aan 
promotiemateriaal - hoe kan ik gebruik 
maken van de showwand, promotiestand, aan
hangwagen - verlenen dispensaties - bui
tenlandse contacten · - abonnementen week
bericht en nog veel meer. 
Ook zal veel aandacht besteed worden aan 
financiële acties door clubs te organise-

ren, hoe moet men een groot toernooi opzet 
ten, welke subsidiemogelijkheden zijn er 
zoal, wat houdt het werk van de propaganda 
vereniging De Kieviten precies in, wat kan 
het Bleesing Fonds doen etc. 
Hoewel we reeds over veel informatie be
schikken om te verwerken, doen wij langs 
deze weg een dringend beroep op de vereni
gingen en wel met de volgende vragen: 
1. Zijn er onderwerpen waarvan u zegt, h~, 

daar zou -meer- aandacht aan besteed 
moeten worden en dat zou tevens meege
nomen kunnen worden in het VERENIGINGEN 
BOEK. 

2. Ten aanzien van met name gemeentesubsi
dies c.q. gemeente-regelingen zouden 

wij van de clubs informatie willen ont
vangen, want dat verschilt per regio, 
zelfs per gemeente. 

Ook ten aanzien van een clubblad zullen wi 
een uitgebreid hoofdstuk meenemen en wij 
zouden dan ook van de clubs willen verne
men wat zij missen aan berichtgeveing van
uit de bond zelf. Let op. het is absoluut 
geen enquête, doch uitsluitend een verzoek 
aan u allen om een stukje medewerking. 
De PR-commissie is er klaar voor en het 
beloofd een gigantisch karwei te worden 
wat alleen mede met uw steun tot een goed 
eind gebracht kan worden. 
Uw informatie, vragen, suggesties e.d. 
kunt u richten aan: 

Rob van Tuyl 
Bartokhof 16 
2402 GE Alphen aan den Rijn 
(gaarne schriftelijk) 

Niet alleen de um
pires hebben een be-

• l an·genvereni ging, 

ffi ook bestaat er een 
vereniging van Base

ballcoaches . Er zijn nu 
plannen om deze vereniging 

• nieuw bloed toe te dienen en 
met steun van o.a. zittende 

bestuursleden (Franco Martis en Henk de 
Ridder) dient een nieuw bestuur gevormd te 
worden, waaronder de functies voorzitter, 
secretaris en penningmeester. 
In oktober 1990 moet het bestuur in ieder 
geval compleet zijn. Wie heeft er interesse 
of wil meer weten over de Nederlandse vere
niging van baseballcoaches. U kunt bellen 
met MAX RIETBERGEN, telefoon 020-135600 of 
schrijven naar Aalbersestraat 288, 1067 GR 
Amsterdam. ... 
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SOFTBAL DAMES 1 

01-07 12.00 uur Eurostars - Mets 

08-07 10.00 uur Mets - Braves terrein Braves 

18-08 16.00 uur Feyenoord - Mets 

26-08 10.00 uur Neptunus - Mets 

SOFTBAL DAMES 2 

PLAY-OFF wedstrijden voor de e / e 1 t m 4 plaats 

27-06 19.30 uur Mets 2 - Sparta 4 

02-07 19.30 uur Sparta 4 - Mets 2 

06-08 19.30 uur Schiedam 4 - Mets 2 

15-08 19.30 uur Mets 2 - Neptunus 3 

22-08 19.00 uur Neptunus 3 - Mets 2 

29-08 19.00 uur Mets 2 - Schiedam 4 

IL 



Scheidsrechters en Kantinedienst restant kompetitie 

30-06 19.00 uur HHl bands. Hans + Bep 

30-06 10.00 uur HJA Jacco Mw. Spruyt 

07-07 19.00 uur HHl bands. Jovanka + Bianca 

ZOMERSTOP 

12-08 10.00 uur HH2 Erik v.d.H. Rosan+ Renate 

15-08 19.30 uur SD2 Eric-Jan Raymond + Taco 

18-08 10.00 uur HJA René Voges Mw. Spruyt 

25-08 10.00 uur HJA Rob Ve. Mw. Spruyt 

25-08 18.30 uur HHl bands. Felicia+ Marjolein 

29-08 19.00 uur SD2 Rob Vo. Harm-Jan+ Angela 

01-09 10.00 uur HJA Sebastiaan Mw. Spruyt 

08-09 10.00 uur HJA Acronius Mw. Spruyt 

09-09 10.00 uur HH2 Hin Linda+ Sandra 

15-09 14.30 uur HHl bands. Hans+ Bep 

12. 



Buiten de Veerpoort 4 
2871 CC Schoonhoven 
Telefoon 01823-2278 

Restaurant "Lekzicht" 

1f- PARTY'S 

1f-BRUILOFTEN 

1f-DINERS 

1f-ZAKENLUNCH 

INTERNATIONAAL REIS-EN PASSAGEBURO 

~lihttnttltb~~ -Lopikerstraat 20, 2871 BX Schoonhqyen (Hol land) 
Telefoon 01823 - 6544~--------

R:I IAlllUAtll"l 

Voor hee l 
uw interieur 

Lopikerstraat 18 - Schoonhoven - tel. 01823-3783 

SPORTPRIJZEN 
SETON 

SCHOONHOVEN 
Showroom geopend: 
Dinsdag, woensdag en donderdag 

van 13.30 tot 18.00 uur 

Vrijdag van 13.30 tot 21.00 uur 

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 

Verder op tel. afspraak 

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

RIKKOERT 
Voor al uw BOEKEN 
en TIJDSCHRIFTEN, 

ook hebben wij een mooie ·sortering 

ORIGAMI - FILIGRAAN 

LOPIKERSTRAAT 45 
TELEFOON 01823 - 2773 



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

Waagstraat 8 Schoonhoven Telefoon 7192 

DE STADSHERBERG 

0pwaa 2a - SChoonhovan 
Talaloon 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 :'"', ~~eOY 
Schoonhoven 

U IJ (de Kunst) 

goed 
voor 
u 
Lopikerstraat 44-44a - Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 4767 
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De Memoi'ree van een verdrietige kantinehulp 

Iederw keer ale ik kantine-dienst heb ga ik 
altijd dolenthoueiaet van huis en verheug ik 
mij op een gezellige thuiewedetrijd om mijn 
eteentj• bij te dragen aan een toch schijn
baar moeilijke taak, het koffie zetten voor 
da gastenploeg en voor onze eigen spelers. 

Me•etal leven de gasten erg mee, je krijgt 
meeetel opmerkingen ale: 
11 Leuke kantine hebben jullie 11 

11 Moeten we one tussen de koffiepotten 
verkleden 11 

"Hou het water even warm want ik wil etrake 
in bad" 

Maar na vijf minuten ie iedereen weer gewend 
aan de situatie en is het toch wat andere 
dan een normale kleedkamer want daar wm"rdt 
minder gelachen dan hier. 
Net zigeuners vindt je ook niet? Ie dat nou 
familie aan de overkant? En even later gaat 
iedereen aan de wedstrijd beginnen. 
Ze hebben er zin in. 

Maar wat dan niemand heeft gezien ie dat ik 
voo.rdat de wedetrijd begint, een uur lang 
koffiepotten moet uitbikken, bekertjes met 
koffie moet losweken van de bar, een plak 
koffie moet lossnijden uit het koffiezet
apparaat en vergeef het me dat ik het zeggen 
moet, zelfs een keer papieren zakdoekjes van 
bloedneuzen moeet opruimen ( Aàààch mieechien 
ligt de stakker wel in het ziekenh~ie ). 

Gelukkig hoef ik het ongedierte niet weg te 
jagen want die durven waarschijnlijk niet eens 
naar binnen te komen. 
En ik heb altijd grote bewondering gehad voor 
mensen die een roestvrijstalen aanrecht kunnen 
laten roesten, 
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Daarom wilde · ik graag een vriendelijk verzoek 
doen aan diegene die VOOR JOU kantinedienet 
heeft gehad, even wat langer te blijven, al ie 
het maar vijf minuten, om de boel een beetjes 
netjee acheer te laten. 

Echt het is niet kwaad bedoeld hoor, maar ~k 
denk voor iedereen die na JOU komt wat prettiger, 

ALVAST HARSTI KKE BEDANKT IEDEREEN!!!!! 

·. Schoonv€9€t1., 
sckoonvegen., ... steeds 
\11.éiár' ·=k:: ~ oon v e_gert. ... 
. Ik bett •r s~noon 

ZAT.I / 

----------
, / 



UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

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

PROMASTER 
MARATHON~.,;;·,:~;;;" 
horl ot,te • shnc.k ..ensm . h111•111•<,1P,111;e r 
rloo, ·11• · op horlo i:e • ~•ovw" 1ch " " 
1u11rrlu nkl1e s • 9 h••rr o,•11h;i,, , lu ~~rn 
h1dr:n • 100 mc!N w;ilrrd" hl 
• 2 .l larmfunklif' s{d;i~r lttk ~ 
wpk ~h1ks ) • hchl 

2 ja ar ga 

I 199 .-

P10111asl!!r M~ra th on: ·~ Were lds pr o lc ~
sion ele loopspo rth orlog c met inge 
bouwde 'shock sensor ' 

z 
~ 
N 
1----4 

~ 
1----4 

Juwe lier-Gq udsmid 

Lopikerstr aat 36 r Schoonho\."en 

Telefoon 01823-5365 

0 0 m S administraties v.o.F. 

J. c. ooms 
havenstraatse wal 56 
2871 er schoonhoven 
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 

_,.fr~ RESTAURANT 

~ BELVÉDÈRE 

,-.~,:~~·:;. 
LEKDIJK 2-8 .... ,., :• · 

TEL . 01823-2377-2723 ' .. . ,, . ;Î-r~·-· _'~ 
FAM. DE WIT L 

'f!' .. -.r~.-

BELVÉDÈRE 

labobank 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

HAVEN 47-49 SCHOONHOVEN TEL. 01823 - 2100 
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Slagprestaties HE-heren 1 na 13 wedstrijden vf 
e __________ l W ____ SB __ w __ gw_os __ AS __ l ___ 2 __ 3 __ HR_sl __ vb __ l ___ vk_GH __ P ___ BP ___ slaggem._ 

Rob Vo. 12 46 6 1 - 39 9 2 - 5 2 10 5 6 10 17 12 410 

Erik 13 47 4 1 - 42 11 2 1 3 5 4 10 6 4 15 16 405 

Ronald 12 46 - - - 46 11 2 - 3 3 19 3 5 8 10 10 348 

Michael 9 30 1 3 - 26 5 1 1 1 6 5 5 2 1 7 5 308 

Hin l 12 47 4 - 1 42 8 - 1 3 6 12 7 5 5 13 10 286 

Lucas 

Wilfred 

Jacco 

René 

1 
l 2 7 - - - 7 1 1 - - 3 1 - 1 - 1 1 286 
1 
i 13 48 3 - 2 43 10 1 - 1 5 11 6 9 3 9 5 279 
1 
i 13 39 6 1 1 31 6 1 - 1 15 3 4 1 5 6 13 258 
1 

1 7 21 3 - - 18 4 - - - 6 3 4 1 5 2 1 222 
1 

Acronius i 11 39 1 - 1 37 6 1 - 1 9 6 5 9 5 6 11 216 
1 

Sebastiaan! 12 37 8 - 1 28 5 1 - - 15 4 2 1 2 8 2 214 
- 1 

Rob Ve. i 1 3 2 - - 1 - - - - - - 1 - 1 2 - 000 __________ J _________________________________________________________________________ _ 

Totaal 

1 
1 
1 
1 
1 

425 40 6 6 373 81 13 3 18 78 78 55 47 50 97 88 308 
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• Geachte Lezers., 

Dit was de laatste van een reeks rommelige, snel in 

elkaar gestampte, weinig inhoud hebbende clubbladen. 

Vanaf nu gaat onze nieuwe redactie aan het werk, 

onder leiding van Marjolein Verhoef. 

Het clubblad is erg belangrijk voor onze vereniging; 

het brengt wat geld in het laatje d.m.v. advertenties 

het geeft informatie m.b.t. wedstrijden e.d. aan de 

leden en het is ons visite-kaartje naar de buiten

wereld ( denk maar eens aan de lectuur bij dokter of 

tandarts). 

Kortom het clubblad moet er goed en verzorgd uitzien. 

De nieuwe redactie wil er wat van gaan maken, dit 

kunnen zij echter niet zonder jullie hulp ! ! 

Voor een goed clubblad is er veel copy nodig. 

Ik verzoek jullie daarom vriendelijk doch dringend om 

hier voor te zorgen, iedereen kan bijvoorbeeld 

toch een wedstrijdverslag schrijven?! 

De redaktie hoopt op jullie hulp te mogen rekenen als 

dat · zo is kunnen jullie voortaan op een goed en een 

leeswaardig clubblad rekenen. 

R.N. 

C.OPY INLEVEREN VOOR 27 AUGUSTUS 
BIJ MARJOLEIN ; MONTIGNYLAAN 1 a 



SPECIALITEITEN 
RESTAURANT 

lwt(IJ_.~/1 __ :,· 
~ -, 
PIZZERIA 

Elke dag open tot 22.00 uur . ' 

Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

CATSBURG 
VOLVO 
HOE ISDE 

SERVICE BIJ 
CATSBURG? 

VLOT. 
VOLVO 

AUTCTBÊDRIJF CATSBURG B.V" 
llERGAMllAClll rRSl R•\ \l ~ 

SCHOONHOVEN. TU l1182 3-3777 

voor een modieuze bril of contactlenzen 

h.j.deerenberg 
-opticiën oogmeetkundige o.v . cont actlensspecialist anvc 

haven 42 - schoonhoven - telefoon 01823 - 2412 

©Brant vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

Doelenstraat 3-5, Schoonhoven Telefoon 01823- 5875 



BEN 
SLOOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823 - 2380 


