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

Bielzen en Gecreosorteerde palen, Golfplaten, 

Wandplaten, Baddingen en Balkhout. 

Lopikerweg west 28a 3411 AM Lopik Te lefoon 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 DP Schoonhoven 
Telefoon 01823 - 2930 

AUTOBEDRIJF 
SCHAKEL~- · 

debèsfe 
occasions ... 

off . Ford-dealer G.G. Roosweg 4 
2871 MA Schoo nhoven , 01823-2866* 
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Onze buitengewone ledenvergadering trok toch 
veel belangstelling. Belangrijk op deze 
vergadering was het bespreken van ons be
leidsplan voor de komende jaren. Dit is zo
wel bij het bestuur alswel de leden goed 
overgekomen en goedgekeurd. 
Dan nog een klein berichtje van de actie 
Jantje Beton (hierover verder in dit blad 
meer). Hiervoor wil ik alle mensen die zich 
hiervoor beschikbaar hebben gesteld heel 
hartelijk bedanken. • 

De voorzitter Hans Maerten. 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDORP 
A lbre c ht Beyl,nggracht 44 
Schoonh oven 

Telefoon 01823 -2566 

SIGNOR 

~ 
HERENMODE 

Lopikerstraat 8 

Telefoon 2288 

9~ 
OUDSHOORN 
Haven 55 
Schoonhoven 
Tel. 01823-6768 

De GROOTSTE 
&pBelgoed-speclssJzaak 

van de 

KRIMPENERWAARD _,,,...,...,..llj 

,,be OV€Rkant" 

de ruijter 

~ 
PAPENDRECHT· Brederodelaan 116 (De Meent) 

SLIEDREClfl" Winklerplein 10 
SCHOONHOVEN - Lopiker straat 2 

à. van enc;eten 
Wal 34 - 2871 BC Schoonhoven 
Telefoon 01823-3140 b.g.g. 5130 

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

RUIME PARKEERGELEGENHEID 



~L SNACKBAR 
-f_~~ '' OE .1/EERPOORT '' 

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

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. 



Ach wee, wat zullen we nu weer eens schrijven. 
Bij een verhaaltje op rijm zal het deze keer 
blijven. 

Dit om alvast in de stemming te komen voor de 
Sint, 

die zo'n speciaal redaktiepraatje vast bij
zonder vindt. 

In dit clubblad vind je nu ondermeer ... 
Jantje Beton, competitie eindstanden en een 
leuke puzzel gemaakt door Ronald deze keer. 

Hiermee wenst de redaktie ook iedereen fijne 
feestdagen toe. 

En is het maken van dit clubblad toch iedere 
keer weer een heel gedoe! 

Voor het volgende clubblad ontvangen wij graag 
copy, 

maar wel vóór 31 januari, dan maak je ons 
heel blij. 
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De nijvere redaktie pieten. 
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EINDSTANDEN KOMPETITIE 1990 

Standaardklasse Honkbal: 

1. St. Lodewijk uit Rotterdam 16 - 27 

2. Rowdies uit Ridderkerk 16 - 26 

3. Botlek uit Rotterdam 16 - 20 

4. Green-Sox uit Middelburg 16 - 20 

5. Schiedam uit Schiedam 16 - 20 

6. Blue-Stars uit Numansdorp 16 - 13 

7. s.h.s.v. METS 16 - 11 

8. Gophers uit Maassluis 16 - 7 

9. Red- Geese uit Goes 16 - 0 

Old Ripairians, Blue-Hitters en White-Breams 

hebben zich tijdens de kompetitie teruggetrokken. 

Reserve e 3 klasse Honkbal: 

1. Schiedam 3 uit Schiedam 14 - 28 

2. Green-Sox 2 uit Middelburg 14 - 17 

3. Braves 3 uit Gouda 13 - 16 

4. Blue-Stars 2 uit Numansdorp 14 - 11 -~ ' r 

5. Gophers 3 uit Maassluis 13 - 10 
.. ,,...,.t,. ... , ...... , .. 

6. Zwijndracht 4 uit Zwijndrecht 13 - 8 
,,, ,,, 

7. s.h.s.v. METS 13 - 6 * 

8. Hawks 4 uit Dordrecht 14 - 2 

* 2 punten in mindering wegens niet opkomen of 

een ongerechtigde speler. 



le Klasse Softbal: 

1. Neptunus uit Rotterdam 30 - 50 

2. Braves uit Gouda 30 - 46 

3. Eurostars uit Capelle a/d IJssel 30 - 46 

4. Hawks uit Dordrecht 30 - 22 

5. Feyenoord uit Rotterdam 

6. s.h.s.v. METS 

e Reserve 3 klasse Softbal: 

1. Schiedam 4 uit Schiedam 

2. s.h.s.v. METS 

3. Sparta 4 uit Rotterdam 

30 - 16 

30 0 

A 14 - 28 

A 14 - 20 

A 14 - 15 

4. Neptunus 3 uit Rotterdam A 14 - 13 

5. Eurostars 3 uit Capelle a/d IJ B 16 - 16 

6. Zwijndrecht 3 uit Zwijndrecht B 16 - 14 

7. Gophers 3 uit Maassluis B 16 - 12 

8. Hawks 3 uit Dordrecht B 16 - 12 

9. D.Z . B. 2 uit Rotterdam B 16 - 6 

Omdat Schiedam 4 niet kan promoveren naar de 
e 2 reserve klasse was er eerst sprake dat 

METS 2 zou promoveren, dit is echter een 

MISVERSTAND ! !! METS 2 blijft gewoon in de 
e .... 

reserve 3 klasse. 

5. 
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Adspiranten B: 

1. Eurostars, Capelle a/d IJssel A 16 - 32 

2. Blue-Hitters, Puttershoek A 16 - 26 

3. s.h.s.v. METS A 16 - 12 * 

4. Gophers, Maassluis A 15 - 11 * 

5. Hawks l, Dordrecht A 16 - 8 

6. Blue-Stars, Numansdorp 

7. Schiedam, Schiedam 

8. Hawks 2, Dordrecht 

A 15 - 7 ,:<,:<>~ 

B 16 - 23 

B 16 - 19 

9. Feyenoord, Rotterdam B 16 - 15 * 
10. Botlek, Rotterdam B 16 - 10 

ll. Braves, Gouda B 16 - 10 

12. Eurostars 2, Capelle a/d IJss. B 16 - 5 

* 2 punten in mindering wegens niet opkomen 

of een ongerechtigde speler. 

~ 



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 

,Pflè (Jï[1!Jer" 
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 
ON Z E 
ADVERTEERDERS. 

Lopikstraat 13 1 - Schoonhoven 
1 
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Op dit moment ZlJn wij nog afwachtend over het 
nieuwe veld in oost. 
Samen met de hockey vereniging hebben we wat 
voorstellen ingediend bij het gemeentebestuur. 
Die voorstellen hielden in dat wij voor 
gekoppelde portacabines zouden kiezen of voor 
een bestaande prefab keet. 
Voorlopig dus nog geen nieuwbouw, want dat is 
voor een kleine vereniging als de onze niet 
haalbaar. 
Het is dus toch ~e bedoeling dat we het een 
en ander samen gaan doen met de hockey. · 
Het woord is nu aan het gemeentebestuur, of 
zij akkoord gaan met onze nieuwe behuizing. 
Verder is er nog het grote woord 'privatise
ring' gevallen. Dit houd in dat we zelf voor 
het onderhoud van het terrein moeten zorgen. 
De huur van het terrein zal dan een symbolisch 
bedrag worden volgens de gemeente. 
Omtrent het onderhoud moeten we er niet te 
gemakkelijk over denken, want het is heus wel 
meer dan een beetje schoffelen. 
Binnenkort krijgen we een uitnodiging om hier 
verder op in te gaan. Hopelijk krijgen we dan 
zo spoedig mog elijk uitsluitsel zodat we als 
commissie oost wat meer gerichter kunnen gaan 
werken, daar de tijd toch knap aan het dringen 
is. 

Erik Lugten. 
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Kun jij raden welke METS-leden dit in hun 
jongere jaren zijn? 

x Ik ben een 
redactielid 
van dit mooie 
clubblad. 

IKKEN JOU 
ERGENS VAN 

➔ 

x Ik ben een 
bestuurslid 

4- van deze ver-
eniging. 



~~1AAININGEN 1991 
VANAF ZATERDAG 5 JANUARI 199 1 

ZATERDAG: 

HJA van 9.00 t ot 11 . 00 uur i n de Berengracht . 

WOENSDAG; 

SD1 v an 19 . 00 tot 20.30 uu r i n de LTS . 
HH1 van 20 . 30 tot 22.00 uur in de LTS. 

DONDERDAG: 

SD2 
HH2 

van 19 . 00 tot 20.30 u ur in de LTS . 
van 20.30 tot 22.00 uur i n de LTS . 

Tijdens de komende t r ainings
ve r ga d er i ng wordt deze indel i ng 
be s p r oken . Het is mog e l i jk da t 
er d a n enige wi jz i g in ge n zu ll e n 
plaatsv i nden . 



5PELIR/3LIZZEL 
Lia Edens Ruiter Vermeulen 
Rene Arkel Bierma Voorsluis 
Erik Randy Gerard Frederikse 
Vink Smits Michael Veelenturf 
Hans Zweep Tjoe a on Wortel boer 
Irna Wenzel Verhoef Zorgdrager 
Riet Martha Felicia Kaas schieter 
Frans Ronald Lutterman 
Ramon Renate Iepen burg 

De overblijvende letters vormen een 
naam, welke alle bovenstaande namen 

gemeen hebben. 

w H K L E K R A I C I L E F M 

E T A N E R I E p E N B u R G 

N J A N R I R K s D I w F E s 
z 0 s N s I N N L E 0 R R D T 

E E s E K I E A R R u M A E I 

L A C L V D N M T T I A N R M 

R 0 H u E 0 A E N C G R s I s 
E N I E R E L E H A E T N K p 

T R E M H B L A I E R H 0 s E 

I I T R 0 E E L T N A A M E E 

u E E E E L u T T E R M A N w 
R T R V F R E G A R D G R 0 z 
V 0 0 R s L u I s s y D N A R 
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x Roodkapje tegen grootmoeder; 11Wat heeft u 
grote ogen?" Grootmoeder; 11Dan kan ik je 
beter zien." Roodkapje; "Wat heeft u grote 
oren?" Grootmoeder; "Dan kan ik je beter 
horen." Dan vraagt Roodkapje; "Wat heeft u 
grote tanden?" Grootmoeder antwoord; "Ja, 
kom zeg, die zijn van het ziekenfonds!" 

x Jantje zeurt steeds om een flesje cola 
terwijl hij met zijn vader aan het lopen 
is. Uiteindelijk geeft vader hem een tik 
voor zijn hoofd en zegt driftig; 11Hier heb 
je je flesje cola!" 
Na een paar mitiuten geeft Jantje vader een 
schop en zegt; "Hier heb je het lege flesje 
terug!" 

x Een ontzettende sufferd besluit houthakker 
te worden. Hij koopt een kettingzaag . en 
meldt zich bij de voorman. De voorman wil 
hem eerst even testen. "Je moet zestig 
bomen per dag vellen. Als dat lukt, wordt 
je aangenomen." De sufferd gaat aan de slag. 
Maar 1 s avonds heeft hij net vijftig bomen 
gehaald. 
"Da's veel te weinig" zegt de voorman onte
vreden. 11 Je krijgt morgen nog één kans. Als 
je dan weer geen zestig bomen hebt omge
zaagd, kun je de baan vergeten." "Bedankt 9

11 

zegt de sufferd, "ik sta morgen gewoon een 
uur eerder op dan red ik het wel." 
Maar de volgende avond heeft hij negenenvijf
tig bomen omgezaagd, en de voorman besluit 
de sufferd niet aan te nemen. "Maar ik wil 
je zaag best kopen II zegt de man 11 de tanden 
zijn scherp en het motortje doet het nog 
prima ... " Waarop de sufferd verbaasd uitroept 
"Motortje? " 

11. 



12. 

WIST JE [)/\T 
x Mets nu een eigen club-vlag heeft. 

x wij daar natuurlijk reuze trots op ZlJn. 

x er op de algemene leden vergadering 
maar·~ 25 leden waren, waaronder de 5 be
stuursleden. 

x ... Dames 1 komend jaar weer gewoon thuis
wedstrijden mag spelen. 

x ... ze ook een nieuwe trainer/coach hebben. 

x ... Erik v.d. Haar pas getrouwd is met zijn 
Jacqueline. 

x ... de bruiloft heel gezellig was, en de 
bruid er stralend mooi uitzag. De bruidegom 
zag er natuurlijk ook prachtig uit. 

x ... het mix-toernooi een groot succes was. 

x ... de broodjes hamburger die Michael maakte 
heerlijk smaakten. 

x ... je nu al passepartouts kunt kopen voor 
het" Rotterdam Baseball wereld haven toer
nooi" 
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De 1989 versie van het W.P.T. ligt bij de organisatie nog vers in 
het geheugen. Alle en werkelijk alle ingrediijnten voor een succes
vol tournooi w;;,;;; in 1989 aanwezig, 
Dit motiveerde het bestuur van de St. R'dam Baseball en vol 
enthousiasme kon een begin gemaakt worden met de voorbereidingen 
voor het 4e W .I', .J:. 1991. 

Wij kunnen nu het complete deelnemersveld aan het publiek bekend 
maken. En met de komst van deze team s zijn WJ.J nu al aardig 
verzekerd van kwalitatief en spectaculair honkbal. 

Titelverd ediger Nederland zal een zware dobber krijgen aan de op 
revanche beluste Baltimore Johnnies. Ook mogen wij niet uit het 
oog verliezen, dat Havana de tegenvallende prestatie van · '89 graag 
goed wil maken. Canada is een team van formaat en Nederland heeft 
nog een appeltje te schillen met Canada. 
De vijfde deelnemer zal ongetwijfeld de Caraïbische sferen in 
Rotterdam doen herleven, want he t team van Curaçao staat bekend om 
zijn tropische verrassingen en dito geluide_n ____ _ 
Curaçao wordt gevormd door de kern van meervoudig kampioen Santa 
Maria Pirates en wordt aangevuld met internationals. 

TOEGANGSPRIJZEN+ KAARTVERKOOP 

Passepartouts voor 16 wedstrijden kosten Fl. 100,- per persoon. 
Passepartouts voor 16 wedstrijden voor kinderen t/m 14 jr. en 65+ 
kosten Fl.40,- per persoon. 
Nieuw zijn de dagkaarten. Iedere dag kosten de dagkaarten Fl.12,50 
Veelal zijn er twee wedstrijden op èèn dag en op de andere dagen 
zijn er dan speciale evenementen te beleven. 

Reeds nu al kunnen Passepartouts besteld worden. Nadat het juiste 
bedrag overgemaakt is op de bankrekening worden de de passepar
touts zo snel mogelijk aangetekend verstuurd. Dus dan z1Jn de 
passepartouts nog voor de feestdagen bij de liefhebbers thuis. 

Zo'n passepartouts kan dus een schitterend géschenk zijn met 
Sinterklaas verpakt in een knuppel met een gedicht als surprise, 
maar ook in of onder de kerstboom is ook zo gek nog niet. 

Bestel wijze 
Maak het juiste bedrag verhoogd met Fl. 7,50 o~er op: 
1. bankrekening 44.08.39.610 t.n.v. de Stichting Rotterdam 

Baseball te Rotterdam onder vermelding van het juiste aantal. 
of 
2. girorekening: 3016 t.n.v . de AmRo-bank Rotterdam met de 

mededeling t . n.v. rekeningnr. 44.08.39.610 van de Stichting 
Rotterdam Baseball en het juiste aantal passepartouts. 

N.B . de passepartouts zijn tijdens deze feestdagen niet bij de 
bekende voorverkoopadressen verkrijgbaar. 
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Il METS Il HIELP JANTJE EEN HANDJE. 

Met in het achterhoofd dat niet 

alleen Jantje een handje geholpen 

moest worden, maar ook onze eigen 

vereniging wel een financieel 

handje kon gebruiken, gingen in de 

week van 12 t/m 17 November een 

groot aantal van onze leden ( en 

2 niet leden t.w. Mevr. Maerten en Mej. Boot) 

de straat op om de collecte-bussen door de inwoners 

van Schoonhoven te laten vullen. 

Deur aan deur werd gevraagd om een bijdrage voor 

Jantje Beton. Na opmerkingen als: "Ik Zal R-.eM 

/ujken o/_ ik nog ,e..en .-1luJ-cje /Ltdon kan vin.den ", 

" Ben jij Jantje ? " of " Je JJ.enl de vij/-de af deze 

uJW-c " werd veelal wat klein-geld gepakt om in de 

bus te stoppen. 

Al dat kleine geld bracht een bedrag op van 

f 2.326,75 

lang niet slecht dus. Na aftrek van wat onkosten 

blijft er een bedrag over van f 2.266,== waarvan 

·onze vereniging de helft op de bankrekening krijgt 

bijgeschreven: f 1.133,==. 



Veel collectanten zijn natuurlijk benieuwd wat 

ze persoonlijk opgehaald hebben. 

Gemiddeld werd er per collectant een bedrag 

opgehaald van f 60,=. Hieronder staat de TOP 10 

vermeld met die opmerking dat er nog iemand was 

dief 113,= heeft opgehaald maar de naam van deze 

collectant is niet bekend. 

1. Gerard van Vliet f 179,35 + l Shilling 

2. Ap van de Heuvel f 125,25 

3. Roland van Ipenburg f 122,55 

4. Erik Lugten f 104,25 

5. Janneke Voorsluis f 98, 7? + 1 Pfennig 

6. Carmen Smits f 88,45 

7. Sebastiaan in 't Hout f 84,45 

8. Rob Voorsluis f 80,55 

9. Randy Spruit f 78,70 

10. Henna Tjoe a On f 76,45 

Naast de bovenstaande buitenlandse munten werden 

er ook nog Belgische en Franse Franken opgehaald. 

Namens Jantje Beton en het bestuur 

dank ik iedereen die zich heeft 

ingezet voor deze aktie en speciaal 

dank aan" Sinterklaas" zonder hem 

hadden wij deze aktie niet kunnen doen. 
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Dit is een interview met de 
Nederlandse honkballer Robert 
E~n.lioorn. De 22-j a:i;-;i.ge Rotter
dammer speelt nu bij de meest 
roemrucht e honkbalorganisatie 
in de Verenigde Staten ; 

The New York Yankees. 

Het begon eigenlijk al heel vroeg: 
"Die knuppel intrigeerde me enorm. 
Er was maar één sport voor me en 
dat was honkballen. Ik ben begon
nen bif Neptunus in mijn geboorte
stad Rotterdam. In de zomer pakte 
ik de handschoen, in de winter de 
voetbalschoen. 't Was goed te com
bineren. Ik ging met mijn vader mee 
naar Neptunus. Ik was vijf jaar en 
speelde stiekem mee, want vanaf je 
zevende mag je'officieel honkballen. 
Grappig hoor zo'n knuppel, bal en 
handschoen, lekker rammen, zo 
dacht je vroeger. Het verveelde 
geen moment en op den duur stopte 
ik met voetballen. Al mijn tijd ging in 
het honkballen zitten. En zo beland
de ik op m'n zestiende in het eerste 
van de Rotterdamse club. Eerst als 
tweede honkman, dat kwam omdat 
ik zo klein was. 
Op mijn achttiende kwam ik op m'n 
favoriete stekkie te staan, korte 
stop, een plek tussen het tweede en 
derde honk. Maar ik kon niet echt 
opschieten met de toenmalige 
coach Hamilton Richardson (levende 
legende in het Nederlands honkbal). 
Ik weet dat ik toen redelijk eigenwijs 
was, maar ik vond dat iedereen het
zelfde behandeld moest worden. 
Niet naar leeftijd, maar naar presta
tie. En dat was bij hem niet het 
geval, ik bleef in zijn ogen maar een 
kleintje. 

Contacten 
Intussen had ik al wat contacten ge
legd met de Haarlem Nicols, een 
club waar ik best wel tegenop keek. 
Vroeger zat ik op de tribune naar ze 
te kijken, nu zou ik er kunnen spe
len. Bovendien zou ik daar nog wat 
kunnen leren. Ik heb daar twee jaar 

gespeeld, met veel plezier, maar 
ben toch terug gegaan naar m'n 
oude cluppie Neptunus, omdat het 
reizen van Rotterdam naar Haarlem 
toch veel tijd in beslag nam en dat 
ging weer ten koste van mijn studie. 
In die tussentijd had ik al een aan
bieding uit Amerika gehad om bij 
een college te spelen. 's Ochtends 
studeren, 's middags spelen, maar 
ik gaf toch de voorkeur aan de meao 
in Rotterdam. Enne ... ja, dat Ameri
ka bleef toch in mijn hoofd rondspo
ken, het Walhalla van de honkbal
sport. 't Is daar in de zomer de 
meest populaire sport samen· met 
American Football. iedere dag volle 
stadions, kortom een unieke ge
beurtenis om dat een keer mee te 
maken. Jim Stoeckel, de huidige 
bondscoach van het Nederlands 
team, haalde me in het seizoen 89-
90 naar North Carolina, ik ging 
'ballen' bij het Davidson college, ge-' 
naamd 'the Davidson Wildcats'." 
En dat was voor Robert het begin 
van een lange weg naar the Major 
League, . de hoogste klasse in het 
Amerikaanse honkbal. Ruim zes
honderdvijftig uitverkorenen verdie
nen daar meer dan een miljoen dol
lar per jaar. De best betaalde, 
'zware jongens' zitten op een jaar
salaris van zo'n twee à drie miljoen 
dollar! 
"Bij de college competitie kreeg ik 
enorm veel belangstelling van de 
pers. Krantenjongens en de radio, 
dat werk. Ik viel op de één of andere 

· manier toch op als Hollander. Wat ik 
ook ontzettend leuk vond, was de 
fanmail die ik daar kreeg. Sturen 
mensen je een brief met daarin de 
vraag of je een handtekening kunt 
terugsturen. Daar hopen ze dan 

later geld mee te verdienen, met 
jouw krabbeltje ... ja, dat is wel la
chen. 
Waarom ik me zo blindstaar op 
Amerika als honkballand? Ach, dat 
is duidelijk, het is het hoogste dat je 
kunt bereiken. En op een gegeven 
ogenblik had ik het wel gezien in 
Nederland. De internationale wed
strijden met het Nederlands team 
waren nog wel interessant maar de · 
competitie ... nee, daar zat ik niet 
meer op te wachten. Het klinkt mis
schien een beetje arrogant, maar ik 
wilde verder," aldus Eenhoorn die 
zesendertig keer voor het Neder
lands team uitkwam. 

Dutchman 
Als Dutchman honkballen in Ameri
ka. Het is in de geschiedenis nau
welijks voorgekomen. Ooit was er 
ene Johnny van der Meer, die de bij
naam Dutch Master had. Hij speelde 
van 1937 tot 1951 in de Major Lea
gue, maar Johnny was geen echte 
Nederlander. Z'n ouders emigreer
den naar de States en toen kwam 
Johnny. Dit geldt eigenlijk ook voor 
Bert Blijleven, een topper in Ameri
ka. Op 2-jarige leeftijd verhuisde hij 
van Zeist naar het land van de onge
kende mogelijkheden. De enige ras
echte landgenoot die in The Big 
League speelde was Winnie Rem-
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merswaal. Na zeven jaar gespeeld 
te hebben in de Minor League (een 
soort eerste divisie) speelde hij een 
seizoen voor de Boston Red Sox. 
Als het goed is, wordt Robert dus de 
tweede Nederlander die er in slaagt 
om in de Major League te spelen. En 
het gaat de goeie kant op. Na zijn 
college periode stond de 22-jarige 
in de belangstelling van bijna alle 
Major League teams. 
Hij stond op de elfde plaats op de 
zogenaamde draftlijst, een lijst van 
de meest getalenteerde amateurs 
waaruit de profteams hun keuze 
kunnen maken. En dat gebeurde 
ook; 4 juni 1990 is een dag die Ro
bert Eenhoorn niet snel zal vergeten. 
"Toen zat ik thuis in Rotterdam en 
ging de telefoon. Een contactper
soon vertelde me toen dat ik bij de 
Yankees kon tekenen. Daar hoefde 
ik niet lang over na te denken. De 
Yankees, de meest roemruchte club 
uit de geschiedenis van het Ameri
kaanse honkbal. Ze werden maar 
liefst tweeëntwintig keer winnaar 
van de World Series, het officiële 
kampioenschap van de States. Ook 
het Yankee Stadium is natuurlijk het 
einde. Meer dan vijftigduizend toe
schouwers kunnen daar genieten 
van het vuurwerk wat hun geboden 
wordt. 
Namen, die weinig mensen wat zeg
gen, maar absolute kanjers waren 
als Yogi Berra, Babe Ruth en Joe Di
Maggio sloegen daar de ballen uit 
het stadion. En ik werd voor het 
eerst betaald voor m'n hobby. Ja, ik 
weet het, d'r hebben gigantische 
bedragen in de krant gestaan over 
hetgene ik zou gaan verdienen. 
Tweehonderdduizend gulden, twee
honderdduizend dollar, dat soort 
onzin. Uit mijn mond hebben ze het 
niet, dat gaat niemand wat aan. 't Is 
in ieder geval goed vangen, letterlijk 
en figuurlijk." 

Rijpen 
Robert kwam dus als full professio
nal terecht bij de Yankees, maar na
tuurlijk niet direkt in het eerste 
team, daar gaan nog heel wat jaren 
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overheen. De Yankees hebben na
melijk een aantal satteliet clubs 
waar de talenten kunnen rijpen. 
Hij kwam terecht bij de Oneanta 
Yankees, een team dat speelt in the 
Minor League. 
"In tweeëntachtig dagen speelde ik 
tweeëntachtig wedstrijden. iedere 
dag, van 's ochtends vroeg tot 's 
avonds laat, ben ik alleen bezig met 
honkballen. We zijn onlangs in onze 
klasse kampioen geworden. Hart
stikke leuk, krijg je een gouden ring 
met een diamant en een inscriptie 
met je eigen naam. 
We spelen voor vrij veel toeschou
wers, zo'n vijftienhonderd à twee
duizend, met als uitschieters vijfdui
zend. 
Natuurlijk is het loodzwaar, veel rei
zen veel spelen. Als we uit spelen . 
vliegen we niet, maar gaan we met 
de bus. Ritten van zeven uur is 
niets. Je moet gewoon heel zuinig 
met je lichaam om gaan. 
Nee, uitgaan is er niet bij. Daar heb 
je geen zin in, ben je te moe voor. 
En als je dan een keer flink gaat 
stappen, dan doe je er een week 
over om te herstellen, dat kan dus 
niet. 
Ik ben nu twee maanden prof en het 
verveelt me nog voor geen meter. 
Tuurlijk heb je weleens een dag dat 
je denkt; allemachtig, waar ben ik 
aan begonnen ... Maar dan blijf ik 
positief en zeg tegen mezelf; zit niet 
te zeiken Eenhoorn, met je hobby 
geld verdienen, wat wil je nog 
meer." 

'Ik kon bij de Yankees 
tekenen. Daar hoefde ik 

niet lang over na te 
denken .. .' 

Op het moment dat ik Robert spreek 
zit-ie in Florida, in een trainings
kamp van de Yankees. Na de com
petitie worden de vijfendertig meest 
talentvolle spelers van de club uit
genodigd. iedere ochtend worden ze 
tot in de puntjes bijgeschaafd. Er is 

voor iedere positie een privétrainer 
beschikbaar. Je krijgt dus individue
le training. 's Middags wordt er een 
wedstrijd gespeeld. 

Missen 
"Ook deze uitnodiging voor het trai
ningskamp is weer een stapje in de 
goede richting. 't Is zwaar, ja dat 
weet ik, maar ik heb er voor geko
zen en vind het leuk, hoewel het op 
dit moment wel erg warm is, bijna 
veertig graden celsius. Maar ach, 
we hoeven vandaag (zondag) maar 
twee uurtjes te trainen en dan ga ik 
lekker naar het American football 
kijken. 
Ik zit zes weken in Florida en dan 
mag ik voor vier maanden naar huis. 
Daar moet ik echt niet te veel aan 
denken anders word ik gek. Heerlijk 
om weer naar huis te gaan, naar 
mijn vriendin Maureen en naar mijn 
familie. Wat denk je, als ik naar huis 
ga heb ik zo'n honderdzestig wed
strijden gespeeld. In maart moet ik 
me dan weer melden, voor de com
petitie in de Minor League. Ik mis 
niet veel in Amerika. Ja, mijn vrien
din Maureen, maar die is onlangs op 
bezoek geweest, maar voor de 
rest .... ja, misschien de gezelligheid. 
't Is hier vrij zakelijk allemaal. Men 
leeft hier om te werken, business 
man, business. Je moet je niet ver
gissen, als je je werk hier goed doet, 
word je daarvoor beloond, doe je het 
in hun ogen niet goed, dan zul je dat 
merken ook. 
Wat denk je wat, ook in het honkbal•! 
len strooien ze met boetes. Stel dat 
je de bal raakt en dus naar het eer
ste honk moet lopen; doe je dat in 
de ogen van je coach niet snel ge
noeg, dan betaal je zomaar vijftig 
dollar boete. 
Ik heb het snel afgeleerd. Ik sta aan 
slag, sla een line-drive, dat is rich
ting eerste honk en ik denk die 
gozer op het eerste honk vangt hem 
wel. Hoef ik niet te lopen, want dan 
ben ik uit. Ik liep dus al richting Dug 
out, laat die zak de bal uit z'n han
den vallen . . Dag Eenhoorn, een 
boete. Dat soort dingen." 



Het is algemeen bekend dat je in 
Amerika het honkballen met de pap
lepel ingegoten krijgt. Als je als 
baby de box in moet, ligt er bij wijze 
van spreken al een knuppel en 
!handschoen voor je klaar. 
Toch is Eenhoorn als korte stop 
uniek in zijn soort. Op de vraag: 
waarom ben jij eigenlijk zo goed, 
schiet-ie in de lach. 
"Als korte stop (positie tussen twee
de en derde honk) ben je een soort 
stofzuiger. Je moet alles in de gaten 
houden. Je moet snel en behendig 
zijn en bovendien goed kunnen 
gooien. Dat leer je niet, dat heb je. 
Slaan kun je wel leren. Waarom ik 
dan zo uniek ben? Eigenlijk is dat 
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iïie( zo moeilijk uit te leggen als je 
weet dat ze hier in de States gek 
zijn op halters en gewichten, kracht
training dus. Die jongens worden 
zwaar en inderdaad slaan ze die bal 
daardoor op een asociale manier het 
stadion uit. Maar behendig, ho 
maar. 't Is ook niet zo verwonderlijk° 
dat de meeste korte stops uit Zuid
amerikaanse landen komen." 

Toekomst 
Over de toekomst is Robert duide
lijk: "Ik heb het in Nederland altijd al 
geroepen. Amerika lijkt me wel wat. 
Maar ja, dan word je gigantisch uit
gelachen. Toch heeft dit mannetje 
het aardig ver geschopt. Ik geloof 

echt dat het gaat lukken. Als ik zie 
wat er om me heen loopt dan denk 
ik: dat kan die gekke Eenhoorn toch 
ook. 
Onlangs ben ik ook uitgekozen voor 
het All Star Team, de beste spelers 
uit de Minor League, zo slecht doe ik 
het dus niet. Nee, ik ben nog niet in 
het beroemde Yankee Stadium van 
mijn club de New York Yankees ge
weest. 
Dat zie ik wel als ik er daadwerkelijk 
ga spelen ... " 

Robert aan slag. 
..... 
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Team Neven was team acht. Team nichten was 
niet op komen dagen. De teams ooms en tantes 
hadden zich niet aangemeld. Het zevende team 
heette Veelenkaas of was het Kaasturf? Zij 
speelden weer niet tegen het team Voorburg, 
of was dat nu Brugsluys? Nee, want dat team 
was er niet. Toch waren ze er wel. Ook was 
het team Maertmeulen aanwezig9 doch niet on
der die noemer. Ik geloof dat zij hadden 
gewonnen van het team Lughten 9 hoewel daar 
een Hamaker in zat, geloof ik. Familie 
Lughtenmaker dan misschien. Dan was er ook 
nog een team v.d. Meulen, terwijl daar weer 
een aantal Kurvers in zaten. 
Juist, u begrijpt het al. Echte families daar 
op het Schoonhovense Honk- en Softbalveld. 
En al deze families speelden een toernooi. 
Op het scherpst van de snede, tussen dQ 
regenbuien door, met zon, maar ook zonder. 
Allen hadden plezier. Ook omdat zij de gehele 
dag door warme hamburgers konden nuttigen bij 
Michael Martina. En ze waren lekker. 
Kortom, het was een hele gezellige dag. 
Ik was erbij en heb genoten. 

Namens team 9 .... BEDANKT! ! ! 

R.enate Overbeek 
Marjolein Verhoef 
Patricia Lutterman 
Angela v.d. Heijden 
Ron v. Riet 
Acronius v.d. Zweep 
en onze gastspelers gedurende deze dag. 



Restaurant "Lekzicht" 

Buiten de Veerpoort 4 
2871 CC Schoonhoven 
Telefoon 01823-2278 

..,._ PARTY'S 

..,._ BRUILOFTEN 

..,._ DINERS 

..,._ ZAKENLUNCH 

INTERNATIONAAL REIS-EN PASSAGEBURO 

~lilttfflitnb!2 
Lopikerstraat 20, 2871 BX Schoonhoyen (Holland) 

Telefoon 01823 - 6544 _______ _ 

Dl IAltlUl!l111:"l 

Vo or heel 
uw . interieur 

Lo piker straat 18 - Sch oon hoven - tel. 01823-3 783 

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 uu r 

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

Waagstraat 8 Schoonhoven Telefoon 7192 

DE STADSHERBERG 

onwea 2a - SChNnhoven 
Telefoon 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 :-. ~~'lJV 
Schoonhoven 

U IJ (de Kunst) 

goed 
voor 
u 
Lopikerstraat 44-44a - Schoonhoven 

Telefoon 01823 - 4767 
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ReBussen 
Kun jij ontdekken welke METS-leden er in 
deze rebussen verborgen zijn? 

1 "- -L 9-D 
D=L 

Jft-H . f ~ ~~~ M=CH 

Dl=LE -F' 
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Stretch-(of rckkings-) oefeningen doet men wanneer het lich aam op een 
bepaalde temperatuur is gebracht door middel van een warming-up. De effekten 
van een goed stre tchprogra~ na, mits de rekkingen op de juiste wijze worden 
uit gevoerd, zijn: 
- De spanning van de spier verminderd en de lengte van de spier neemt toe. 
- Er ontstaat een betere doorbloeding van de spier. 
- Door de grotere lengte van de spier kan d& spier meer kracht ontwikkelen. 
- Een spier die op lengte is gerekt heeft minder kans op spierscheuringen. 
liet is belangrijk dat men bij elke rekki ngsoefening de juiste uitgangshouding 
inneemt. De spieren moeten l angzaam worden opgerekt totdat een licht 
spanningsgevoel merkbaar wordt. Dit spanningsgevoel houdt men vijf tot tien 
tellen aan; niet rekken met een verende beweging. 

A 

B 

14. 

REKKING ACIITERKANT BEENSPIEREN. 
Plaats de linkervoet voor de rechter
voet v:aarbij het link er kuitbeen 
tegen het rcthter scheenbeen aan is. 
Bovenlichaam voorover buigen en de 
benen gestrekt houden. Laat de armen 
ontspannen naar beneden hangen en 
probeer met de .handen zo dicht moge
lijk bij de grond te komen. 
Idem met rechtervoet voor linkervoet. 

5-10 t ell en. 

REKKING VAN BUIK -EN B0VENBEENSPIEREN. 
Knieënzit waarbij de billen op de 
hakken van de voete n rusten. Boven
li chaam zo ver mogelijk achterover 
brengen en de armen l un~s het 
li chaam houden. 

5-10 lellen. 

----------------------------------
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REKKING VAN DE KUITSPIEREN. 

Maak met de link ervoet een grote stap 
recht naar voren. Houdt de voeten 
naar voren gericht. Druk de hiel 
van de rechtervoet tegen de grond 
zodat de kuit 1-1ordt gerek t. 

Idem 1net rechtervoet. 

5-10 t ellen. 

REKKING ACHTERKANT BOVENBEENSPIEREN. 

Spreidzit, buig het linkerbeen zo dat 
de lin kervoet tegen de linkerbil aan 
komt. Breng het bovenlichaam naar 
voren en probeer met de handen zo 
dicht mogelijk bij de rechtervoet 
te komen. "Neus naar de knie brengen" . 

Idem met rechterbeen buigen. 

5-10 tellen. 

REKK!tlG VOORKANT BOVENBEENSPJEREN. 

Rugli ggi ng, buig het linkerbeen zo 
dal de linke rvoet tegen de lin kerbil 
komt. Probeer de gebogen knie zo veel 
mogelijk tegen de grond te drukken. 

Idem met rechterbeen buigen. 

5-10 tellen. 

In het volgende clubblad meer rekkin gs 
oefeningen. 2S. 
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Net als verleden jaar was het weer, voorgaand 
aan het weekend, uiterst slecht. 
Verleden jaar was het niets anders dan regen, 
regen en nog eens regen. Echter toen het Mix
toernooi begon was het allemaal prima. 
Dit jaar was hetzelfde liedje, alleen was er 
nog storm bij ook. Maar zondag de zevende 
waren de weergoden ons prima gestemd. Zo nu 
en dan een paar druppels regen maar voor de 
rest een lekker zonnetje. 
Op zaterdag hadden ze alvast de drie velden 
uitgezet. Vorig jaar waren twee velden nog 
voldoende. Nu hadden zich bijna honderd man 
ingeschreven, dit belooft wat voor de volgen
de jaren! 
Op de drie velden werden leuke partijtjes 
gespeeld. Hier en daar moest er voor de vele 
leken nog het een en ander aan spelregels 
worden uitgelegd. Voor de . rest ging het alle
maal prima. Voor diegenen die niet hoefden te 
spelen, was er genoeg te eten en te drinken. 
Dat werd voornamelijk verzorgd door Michael, 
die had zijn handen vol aan de broodjes ham
burger. 
Welk team er uiteindelijk gewonnen had is niet 
belangrijk, iedereen had het naar de zin. 
Kortom, een prima mix-toernooi 1990. 

Erik Lugten. 
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UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* Ook uw buitenlandse boeken 
word en door ons 
vakkundig verzorgd. 

Juwelier- Gqudsmid 

Lopikerstraat 36 , Schoonhoven 

Telefoon 01823-5 365 

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 

~~ 
1tan .... 

Diesel, Edwin, Love, Matinique 
Ciao, N.B. Company, State of Art 
IJSSELSTEIN - KERKSTR 10 TEL (03408) 82597 

SCHOONHOVEN - LOPIKERSTR 47 TEL (01823) 5337 

Rabobank 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

HAVEN 47-49 SCHOONHOVEN TEL. 01823 - 2100 
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x 28 November dit jaar, wordt Erik v.d. Haar 

alweer 24 jaar. 

x Randy Spruyt mag dit jaar nog steeds geen 
brommer rijden want hij gaat op 4 december 
zijn 15e verjaardag tegemoet. 

x Op 11 december bereikt ons bestuurslid 
Erik-Jan Zorgdrager de leeftijd van 25 jaar. 

x Woensdag 19 december wordt Henna Tjoe A On 
al weer 28 jaar. 

x Carmen Smits, · onsredaktielid, gaat op 23 
december haar 24e verjaardag vieren. 

x 11 Januari, in het nieuwe jaar, wordt Danielle 
van Riet 17 jaar. 

x Haar broer Ron wordt de 16e al 18 jaar oud. 

x Thijs Bekker bereikt op 19 januari de leef
tijd van 15 jaar. 

x Op 26 januari wordt Michael Martina weer een 
jaartje ouder ... 28 wordt hij dan. 

x Het bestuurslid Erik Lugten tenslotte, wordt 
op 30 januari 39 jaar. 

Namens de redaktie allemaal van harte 
gefeliciteerd, en een hele gezellige dag 
toegewenst! 

Oplossingen; 

Rebussen 1. Lia Steeman 
2. Andy Schep 
3. Danielle van Riet 
4. Rob Vermeulen 

Speurpuzzel; METS 
-

Wie ben ik? 1 .; Ronald Neven 
2.; Carmen Smits 
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SPECIALITEITEN 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

CATSBURG 
VOLVO 

Elke dag open to t 22 .00 uur . · 

HOE ISDE 
SERVICE BIJ 
CATSBURG? 

VLOT. 
VOLVO 

Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

AUTOBÏDRIJF CATSBURG B.V .. 
BI:RG \Ml3ACHT[R_<;l R-\.\1 '> 

SCHOONHOVEN TEL t11K23- 3ïïï 

voor een modieu ze bril of contactlenzen 

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

haven 42 - Schoonhoven - telefoon 01823 - 2412 

alrant vanWliet 
voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

Doelenstraat 3 - 5, Schoonhoven Telefoon 01823-5875 



BEN 
SI.OOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823- 2380 


